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طالعه و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب های درسی رشته علوم انسانی م -1

 ()مقطع دوم متوسطه

  *حمدرضا رشیدی آل هاشم، یاسر فیض اللهیم

  ۳۷ -1صص ، (1۳۹۸)پاییز و زمستان  ۳مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر، پیاپی نشریه 

هدف از پژوهش حاضر تحلیل کمی میزان توجه به مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس در کتاب های 

می باشد. جامعه  ۹6-۹۷درسی رشته علوم انسانی مقطع دوم متوسطه )دبیرستان( در سال تحصیلی 

امل کلیه کتاب های رشته علوم انسانی است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی آماری پژوهش ش

است. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین مطلب در خصوص موضوع دفاع مقدس در کتاب های استان 

استان( آمده است. پس از آن در کتاب آمادگی دفاعی مطالب بیشتری در خصوص دفاع  ۳1شناسی )

از آن نیز در کتاب های فارسی و ادبیات فارسی بیش از سایر کتاب ها به  مقدس آورده شده است. پس

موضوع دفاع مقدس و ارزش های آن پرداخته شده است. در کتاب های فلسفه، منطق، تعلیمات ادیان 

الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینی، ریاضی و آمار، انسان و محیط زیست و کارگاه کارآفرینی و تولید 

 .نه اشاره ای به موضوع دفاع مقدس نشده است. در پایان نیز پیشنهاد هایی ارایه شده استنیز هیچ گو

 تحلیل محتوای کمی، کتاب های درسی، دفاع مقدس، رشته علوم انسانی :کلید واژگان

دوره  درسی کتبمحتوای  در مقدس دفاعشهداء و ایثارگران  هایتحلیل میزان توجه به مولفه -2

  ابتدایی

 ؛ فرهیخته )چهارباشلو(، حسین؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ صالحی عمران، ابراهیم :ویسنده ن

 (2۳4تا  211از  -صفحه ،یپژوهش-علمی 54شماره  - 1۳۹4بهار و تابستان   «دانشور رفتار :مجله

  :چکیده

های شهداء و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس در پژوهش حاضر با هدف تحلیل میزان توجه به مولفه

های درسی دوره ابتدایی، انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا بوده و کتاب

جلد کتاب  26اند. نمونه پژوهش، ابتدایی بوده های درسی دوره شش سالهجامعه پژوهش نیز کلیه کتاب

اب های آسمانی )کتهای آسمانی، هدیهدرسی در پنج عنوان؛ فارسی )بخوانیم(، فارسی )بنویسیم(، هدیه

بوده است. ابزار گردآوری داده، 1۳۹1-1۳۹2کار( و تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 

های حاصل نیز به دو شیوه کمی )بهره گیری از بوده و داده چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته

https://www.magiran.com/paper/2155037
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1382864/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c?q=%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%AA%D8%A8%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A&score=18.0&rownumber=1
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-تابها نشان داد؛ در بین کشاخص آماری توصیفی و آنتروپی شانون( و کیفی، تحلیل شده است. یافته

های فارسی درصد فراوانی، بیشترین میزان توجه و کتاب۳/16های درسی، کتاب فارسی پایه پنجم با 

های شهداء و ایثارگران دفاع ترین میزان توجه را به مولفهدرصد فراوانی، کم 1/1دوم و چهارم ابتدایی با 

اند. بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه جهاد در راه خدا و کمترین ضریب اهمیت مقدس، داشته

های دوره ابتدایی در ارتباط با اشاره به مربوط به مولفه تعامل مطلوب اجتماعی است. در بین پایه

ترین ضریب اهمیت مربوط به پایه اول و ها، بیشترین ضریب اهمیت مربوط به پایه ششم و کمفهمول

های شهداء و های کمی و کیفی نشان داد؛ به مولفههای حاصل از تحلیل دادهباشد. یافتهدوم می

 های درسی به طور جامع و متعادل، توجه نشده است. ایثارگران در محتوای کتاب

  :کلیدواژه ها

  مولفه، شهدا و ایثارگران، دفاع مقدس، دوره ابتدایی، تحلیل محتوا، برنامه درسی

 

 شناسی اجتماعیهای درسی از دیدگاه نشانهبررسی تصاویر مرتبط با جنگ تحمیلی در کتاب -۳

 فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس

    ۷5-۹۸، صفحه 1۳۹6، زمستان 4، شماره ۳دوره ، 4مقاله 

 ترویجی -نوع مقاله: علمی

 2 *محمدتقی آشوری؛ 1زادهفاطمه مصلحنویسندگان

 

 

 چکیده

های الیهه کوشد بشناسی تصویر، رویکردی انتقادی است که با بررسی و تحلیل محتوای تصاویر مینشانه

شناختی تصاویر را مورد قضاوت قرار دهد. آنکه ارزش زیباییها دست پیدا کند، بیپنهان مفهومی در آن

شناسی پاریس مورد توجه میالدی در مکتب نشانه ۷۰و  6۰های شناسی تصویر به طور عمده از دههنشانه

شناس انگلیسی مطرح کرد. زبان الیدی،بار مایکل هشناسی اجتماعی را اولینقرار گرفت؛ اما مفهوم نشانه

لیوون این ایده بعدها توسط شاگردان و همکاران او دنبال شد و توسعه یافت. پس از آن، گونتر کرس و تئو ون
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https://journals.sndu.ac.ir/?_action=article&au=10367&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C++%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C


جز کالم نیز گسترش دهند. نتیجه تالش های دیگری بهشناسی اجتماعی را به حیطهتالش کردند تا نشانه

شناسی اجتماعی تصویر نامیدند. این پژوهش با استفاده ویر که آن را نشانهآنها الگویی شد برای تحلیل تص

های درسی دوره راهنمایی را شناسی اجتماعی تصویر، تصاویر کتابلیوون برای نشانهاز الگوی کرس و ون

یل دلبا محوریت موضوع بازنمایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بررسی کرده است. بازنمایی جنگ به

عنوان یک پدیده اجتماعی معاصر مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ت و تأثیرگذاری زیاد آن در جامعه بهاهمی

است. دشمن یا در تصاویر « هاما/آن»ها نشان داد که در بازنمایی جنگ، گفتمان غالب عدم تقارن بررسی

در حالی که نیروهای شود؛ عرضه و حتی زشت تصویر میصفت، احمق و بیشود یا شیطانبازنمایی نمی

 شوند.با لیاقت و پیروز و زیبا تصویر می خودی، باهوش، پاک و باایمان،

 هاکلیدواژه

جنگ تحمیلی عراق علیه  ؛ تحلیل تصویر؛ های درسی دوره راهنماییکتاب؛ شناسی اجتماعی تصویرنشانه

 ایران

 

 

بررسی دیدگاه دبیران علوم اجتماعی پیرامون نقش مطالعات اجتماعی در گسترش فرهنگ ایثار و  -4

 شهادت در بین دانش آموزان 

 طف اهلل عباسی سروک*، ایرج هاشمی ل

  142 -12۳صص ، (1۳۹6)زمستان  5نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی، سال دوم شماره 

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دبیران علوم اجتماعی پیرامون نقش مطالعات اجتماعی در گسترش فرهنگ 

. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دبیران علوم ایثار و شهادت در بین دانش آموزان است

نفر  155اجتماعی شهر تهران در مدارس دولتی و غیردولتی دوره اول متوسطه بودند که از این جامعه تعداد 

به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای و با استفاده از معادله نمونه گیری کوکران انتخاب شدند. ابزار 

پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی با استفاده از قضاوت پژوهش 

متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. داده های حاصل با 

جذور خی( تجزیه و تحلیل شد. استفاده از آمار توصیفی )میانگین ، انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون م

یافته های حاصل حاکی از این است که حوزه مطالعات اجتماعی می تواند در درونی نمودن ارزش های ایثار 

و شهادت، باور به ارزش های دفاع مقدس ، تبلیغ و ترویج ارزش های دفاع مقدس و آشنایی با خصوصیات و 

ز این رو الزم است برنامه ریزان درسی در تدوین کتاب های ویژگی شهدا در دانش آموزان ایفای نقش کند. ا

  .درسی مطالعات اجتماعی به گسترش و ترویج این فرهنگ )ایثار و شهادت( اهتمام ویژه داشته باشند
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 فرهنگ ایثار و شهادت، کتاب درسی، حوزه مطالعات اجتماعی، دوره اول متوسطه :کلید واژگان

 

 

دوره متوسطه بر اساس مولفه های « ادبیات فارسی»و « دینی»تحلیل محتوای کتاب های درسی  -5

 دفاع مقدس 

  *بدالحمید رضویع

  ۹1ص ، (41۳۹)بهار و تابستان  1نشریه اسالم و پژوهش های تربیتی، سال هفتم شماره 

این مقاله با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی دینی و ادبیات فارسی دوره متوسطه بر اساس مولفه های 

شش گانه دفاع مقدس تدوین شده و به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا کتاب های مزبور توانسته اند 

تحلیل محتوا و واحد تحلیل »از نوع  و« توصیفی»این مولفه ها را به خوبی انعکاس دهند؟ روش تحقیق 

عنوان کتاب ادبیات فارسی و دینی دوره متوسطه  ۹مولفه،  6مصداق برای  ۳2است. پس از تعیین « مضمون

و ضریب پایایی مرکب آن  ۰/ ۳۹انتخاب شد. وسیله اندازه گیری چک لیست بوده که ضریب پایایی کاپای آن 

ج نشان داد در هر دو گروه کتاب، به صفات متعالی و پیام عاشورا به و اعتبار مطلوب داشته است. نتای ۰/ ۹۸

ت. بوده اس« پایداری، ایثار، شهادت و اقتدار سیاسی»خوبی توجه شده است. کمترین توجه در هر دو گروه، به 

 هده مصداق برتر در دو گروه کتاب، به یک اندازه به کار برده نشده است. همچنین نتایج نشان داد شش مولف

 .موضوع مطالعه در کتاب های فارسی سه پایه تحصیلی وضعیت بهتری نسبت به کتاب های دینی داشته اند

 کتاب های درسی، اقتدار سیاسی، تعاون، پیام عاشورا، ایثار و شهادت، پایداری، صفات متعالی :کلید واژگان

 

 

 ای کتب درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت بررسی محتو -6

 سن شهرکی پور ح

  ۹۹ص ، (1۳۹2)تابستان  ۳۷فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، پیاپی 

المی، تعلیمات دینی، تعلیمات فارسی، فرهنگ اس)پژوهش حاضر با هدف بررسی محتوای کتب درسی 

 ۹۰ ۹1اجتماعی و تاریخ( دوره راهنمایی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت از نظر معلمان در سال تحصیلی 

انجام شده است. روش پژوهش توصیفی با رویکرد پیمایشی است و جامعه آماری را کلیه معلمان دوره راهنمایی 

 است، تشکیل می دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگاننفر  ۸26شهرستان نیشابور، که تعدادشان 
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crèche & Morgan  نفر از معلمان به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای  262تعداد

طیف است که  5گویه در  ۳۷انتخاب شدند. ابزار جمع آوری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل 

( ۹5۷/۰آموزشی و معلمان تایید و آماده اجرا و پایایی آن بر مبنای آلفای کرنباخ) روایی آن توسط کارشناسان

محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که محتوای کتب درسی دوره راهنمایی 

ارزش های دفاع در درونی نمودن فرهنگ ایثار و شهادت، افزایش اعتقاد دانش آموزان به  T با استفاد از آزمون

مقدس، احترام به اقشار ایثارگران )جانبازان، آزادگان، و خانواده شاهد(، آشنایی دانش آموزان و ویژگی های 

شهدای دانش آموز وتبلیغ و ترویج ارزش های دفاع مقدس نقش داشته است. برای رتبه بندی خرده مقیاس 

 .ها آزمون فریدمن مورد استفاده قرار گرفت

 محتوای کتب درسی دوره راهنمایی، فرهنگ ایثار و شهادت :کلید واژگان

 

 بررسی مفاهیم ایثار و شهادت در کتابهای درسی دوره ابتدایی  -۷

 بداهلل افشار، مهدی سبحانی نژاد ع

  1۳۳ص ، (1۳۹۳)پاییز  24ه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، پیاپی فصلنام

این پژوهش، که با هدف تعیین میزان توجه به مفاهیم ایثار و شهادت در کتابهای درسی دوره ابتدایی صورت 

 گرفت، شامل دو مرحله بود: اول، تحلیل اسنادی مفاهیم ایثار و شهادت به منظور ساخت چارچوب عوامل

مفهومی ایثار و شهادت و دوم تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی. این پژوهش از نوع کیفی، و برای 

تجزیه و تحلیل اطالعات از تحلیل اسنادی به همراه تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه پژوهشی شامل اسناد و 

و شهادت و کتابهای درسی دوره ابتدایی مدارک مرتبط و در دسترس نظری و تحقیقاتی در زمینه مفاهیم ایثار 

بوده است. در بخش تحلیل اسنادی، نمونه گیری نشد؛ لذا همه اسناد در دسترس  ۹1-۹2چاپ سال تحصیلی 

به منظور مشخص کردن مصداقهای ایثار و شهادت و ساخت چارچوب عوامل مفهومی به شیوه کیفی با استنتاج 

جلد کتاب  ۳۳دوباره بررسی شد. به عالوه در بخش تحلیل محتوا  مبتنی بر تحلیل مفاهیم و مفهوم پردازی

درسی دوره ابتدایی، که متناسب با عنوان پژوهش بود به شیوه هدفمند، انتخاب و در واحدهای تحلیل محتوایی 

( سایر، 6( اشکال، تصاویر، نقشه ها 5سوالها  (4( تکالیف و فعالیتها، ۳( جمالت و مضامین متن 2( کلمه 1

ی دستیابی به دو نوع اشاره مستقیم و غیر مستقیم به عوامل مفهومی ایثار و شهادت، تحلیل محتوا شده برا

حلیل محتوای کتابهای درسی بوده است. عمده است. ابزار گردآوری داده شامل فرم فیش برداری و سیاهه ت

ترین یافته های پژوهش شامل موارد ذیل است: ضرورت طراحی و تدوین ساختار عوامل مفهومی ایثار و 

شهادت برای استفاده در تالیف کتابهای درسی دوره ابتدایی، حسب تحلیل محتوای انجام شده، مشهود است. 

ایثار و شهادت در محتوای کتابهای درسی فارسی بخوانیم سال دوم میزان توجه به انواع عوامل مفهومی 

ابتدایی، فارسی بنویسیم سالهای دوم، پنجم و ششم، آموزش قرآن سالهای اول، پنجم و چهارم و تعلیمات 
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عامل مفهومی ایثار و شهادت مورد تحلیل  14اجتماعی سال چهارم، کمتر از سایر کتابهای درسی است. از بین 

صفات شهید و  (2( تجلیل از شهید و ایثارگر 1های درسی دوره ابتدایی، توجه به عوامل مفهومی در کتاب

نام شهید، بیشتر از سایر  (5نمادهای شهید و ایثارگر  (4نامها و مفاهیم تداعی گر شهادت و ایثارگری  (ایثارگر

بررسی دوره ابتدایی، میزان  عوامل مفهومی است. از بین واحدهای تحلیلی در محتوای کتابهای درسی مورد

( کلمه، بیشتر از سایر ۳( اشکال، تصاویر و نقشه ها 2( جمالت و مضامین متن 1استفاده از واحدهای تحلیل 

واحدهای تحلیلی است. از بین دو نوع اشاره در محتوای کتابهای درسی مورد بررسی، توجه به اشاره مستقیم 

 .بوده است در عوامل مفهومی ایثار و شهادت، بیشتر

مفاهیم ایثار و شهادت در کتابهای درسی، مضامین شهادت در تالیف کتابهای درسی، دفاع  :کلید واژگان

 مقدس و کتابهای درسی

 

 ی تحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در کتاب های درسی دوره آموزش عموم -۸

 ضا جعفری هرندی، علی یزدخواستی ر

  ۷1ص ، (1۳۹۳)بهار و تابستان  1۸نشریه تربیت اسالمی، پیاپی 

هدف پژوهش حاضر تحلیل میزان توجه کتاب های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی به فرهنگ ایثار و شهادت 

عنوان با  4وصیفی و از نوع تحلیل محتوا با رویکرد کاربردی است. جامعه پژوهش شامل است. روش پژوهش ت

ابزار اندازه گیری  .چاپ شده و تمام آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند 1۳۸۷جلد کتاب بوده که در سال  24

د ر توصیفی مورچک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بوده و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های آما

مرتبه به محورها و مولفه های  12۳۰در مجموع  -1بررسی قرار گرفته است. این پژوهش بیانگر آن است که 

مفهومی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت توجه شده است. میزان آن در کتابهای فارسی، هدیه های آسمانی، 

بیشترین توجه به محور ایثار، در  -2است.  مرتبه بوده ۸۷و  2۸۷، 2۳۰، 626اجتماعی و تاریخ به ترتیب 

کالس دوم راهنمایی و کتاب فارسی دوم راهنمایی شده و کمترین توجه به محور سایر اصطالحات، در کالس 

 .دوم ابتدایی و کتاب های تاریخ اول و دوم راهنمایی شده است

 وره راهنماییتحلیل محتوا، کتاب درسی، ایثار، شهادت، دوره ابتدایی، د :کلید واژگان

 

 به کمک برنامه درسی در دوره ابتدایی  «ایثار و شهادت»ترویج فرهنگ  -۹

 عمت اهلل موسی پور ن

  126 -1۰۳صص ، (1۳۹1، پاییز 1۹ی )پیاپ ۳فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، سال پنجم شماره 
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پرسش اصلی در این مقاله آن است که چگونه می توان از طریق برنامه درسی به ترویج و اعتالی فرهنگ ایثار 

و شهادت در مدارس ابتدایی اقدام کرد؟ در این ارتباط، نظریات متفاوتی مطرح است و اقدامات آموزشی مرسوم 

؛ که در میان آنها نظریات تحولی نگر دارای جایگاه برجسته ای هستند. این مدارس بر آنها استوار شده اند

مدعای اصلی  .نظریات بر این باور تاکید می کنند که آموزش امور انتزاعی در دوره کودکی مقدور و موثر نیست

ثر در کلی مومقاله آن است که امور ارزشی را با آنکه اموری انتزاعی هستند، می توان با رویکرد فرهنگی به ش

دوره کودکی آموزش داد. این ادعا با تمرکز بر ظرفیت تخیلی کودکان و ظرفیت انتقال مفاهیم توسط اسطوره 

و داستان در دوره کودکی بنا شده است. برهمین اساس، تالش می شود بر بنیادی نظری و در تالشی نظرورزانه، 

ایثار در ارتباط با برنامه  .آموزش ایثار ارائه گردد شواهد و طریقی برای این موضوع در حوزه برنامه درسی و

ایثار به عنوان دستاورد، واقعه و رخدادی را نشان  .( فرایند2( دستاورد و 1درسی از دو بعد قابل طرح است: 

ایثار به  .می دهد که در جهان بیرون عینیت یافته است و البته می توان انتظار وقوع آن را در آینده نیز داشت

این فرایند، نحوه ای از زیستن  .ان فرایند، عملی را نشان می دهد که مقدمات، مراحل و دستاوردی داردعنو

را نشان می دهد که درآمیخته ای از آگاهی دردسترس و آگاهی قابل حصول است. چنین گونه ای از عمل، 

 .موزش مدرسه ای استفرهنگ نامیده شده و دارای ویژگی هایی است که متاثر از برنامه های درسی و آ

 ایثار، آموزش ارزش ها، آموزش کودکی، برنامه درسی، آموزش مدرسه ای :کلید واژگان

 

بررسی و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب های درسی دوره ابتدایی و  -1۰

 راهنمایی 

 ضا جعفری هرندی هدی سبحانی نژاد، رم

  54 -۳۹صص ، (1۳۸6)اسفند  2۷دو ماهنامه دانشور رفتار، پیاپی 

در پژوهش حاضر پنج سؤال پژوهشی با هدف تحلیل میزان توجه کتاب های درسی فارسی، دینی، اجتماعی 

ها و مؤلفه های مفهومی مرتبط با دفاع مقدس، طرح و مورد بررسی و تاریخ دوره ابتدایی و راهنمایی به محور

واقع شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است، جامعه پژوهش نیزشامل چهار عنوان 

 ۸2-۸۳کتاب درسی فارسی، دینی، اجتماعی و تاریخ دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی چاپ سال تحصیلی 

بوده است که همه آن ها به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی  (چهار جلد کتاب درسی)در مجموع بیست و 

ابزار اندازه گیری، چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بوده و یافته های پژوهش نیز با  .واقع شده اند

 فته هایبهره گیری از شاخص آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. عمده ترین یا

مرتبه به مؤلفه های مفهومی  ۹۰۳. در مجموع چهار عنوان کتاب مورد بررسی 1پژوهش بیانگر آن است که: 

مرتبط با دفاع مقدس توجه شده است. روند مذکور در کتاب های فارسی، دینی، اجتماعی و تاریخ به ترتیب 

بیش ترین و در کتاب های تاریخ کم مرتبه بوده است، بنابراین در کتاب های فارسی  ۸۷و 1۸1، 14۹، 4۸6
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. در بین چهارده محور مفهومی مورد بررسی بیش ترین توجه 2ترین توجه به مفاهیم دفاع مقدس شده است. 

به محور واژه ها و اصطالحات دفاع مقدس وکم ترین توجه به محور خسارت های اجتماعی بوده است و به دو 

. بیش ترین توجه به محور ها و ۳ی هیچ گونه توجهی نشده است.محور مفهومی؛ ابتکار، خالقیت و خودکفای

مؤلفه های مفهومی دفاع مقدس به ترتیب در کتاب های درسی پایه تحصیلی دوم راهنمایی، پنجم ابتدایی، 

. در کتاب 4چهارم ابتدایی، سوم ابتدایی، سوم راهنمایی، اول راهنمایی، اول ابتدایی و دوم ابتدایی بوده است.

رسی پایه دوم راهنمایی بیش ترین توجه به مفاهیم دفاع مقدس شده است و در کتاب های درسی پایه های د

 .دوم ابتدایی هیچ گونه توجهی به این مفاهیم نشده است

 تحلیل محتوای، کتاب درسی، دفاع مقدس، دوره ابتدایی و راهنمایی :کلید واژگان

 

بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف  -11

 مصوب دوره متوسطه جمهوری اسالمی ایران

 لی مقدم زاده *، حسن نجفی، مهدی سبحانی نژاد ع

  22 -1صص ، (1۳۹4)پاییز و زمستان  12انقالب اسالمی، پیاپی نشریه پاسداری فرهنگی 

ر با هدف بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اضش حژوهپ

اهداف مصوب دوره متوسطه جمهوری اسالمی ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی شامل تحلیل 

توا و رویکرد آن کاربردی است. جامعه پژوهشی شامل متون مرتبط با فرهنگ ایثار و اسنادی و تحلیل مح

شهادت و نیز متن اهداف مصوب دوره متوسطه است که با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهشی، 

، فرم ابزارهای اندازه گیری .از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری مورد بررسی واقع شده است

فیش برداری و سیاهه تحلیل محتوا بوده است. داده های اسنادی به شیوه کیفی و داده های تحلیل محتوا با 

ن ریده تماستفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفته اند. ع

هنگ ایثار و شهادت پس از بررسی مدارک و . چارچوب مفهومی فر1ش بیانگر آن است که: ژوهیافته های پ

مرتبه به مولفه های فرهنگ ایثار و  ۳۸وع مج. در م2مولفه تدوین شد.  4۳محور و  4مستندات مرتبط در 

شهادت توجه شده که میزان فراوانی آن در اهداف اعتقادی، اخالقی، علمی و آموزشی، فرهنگی و هنری، 

 .است 4، ۹، 1، ۸، 1، ۰، ۸، ۷به ترتیب اجتماعی، زیستی، سیاسی، اقتصادی 

و ضریب اهمیت  ۸42/۰در بین محورهای مورد بررسی، صفات عملی ایثار و شهادت با میزان بار اطالعاتی  .۳

بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، این در حالی است که به محور پیامدهای فردی و اجتماعی  ۷11/۰

 .توجه بسیار کمتری شده است ۰۰۳/۰و ضریب اهمیت  ۰۰۳/۰عاتی ایثار و شهادت با میزان بار اطال

 اف مصوب، دوره متوسطه، تحلیل محتوفرهنگ ایثار و شهادت، اهدا :کلید واژگان

https://www.magiran.com/volume/110332


 

بیین عوامل مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و تحلیل جایگاه آن در سند تحول بنیادین  -12

 آموزش و پرورش ایران 

 هدی سبحانی نژاد، حسن نجفی، علی مقدم زاده م

  ۸5ص ، (1۳۹۳)زمستان  25فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، پیاپی 

ش با هدف تبیین عوامل مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و تحلیل جایگاه آن در سند تحول بنیادین ژوهاین پ

اسنادی و نیز تحلیل محتوا است آموزش و پرورش ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی شامل تحلیل 

و رویکرد آن نیز کاربردی به شمار می رود. جامعه پژوهشی، شامل دو بخش متون مرتبط با فرهنگ ایثار و 

، است که با توجه به ماهیت موضوع 1۳۹۰شهادت و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مصوب آذر ماه 

نظر، و کل جامعه آماری مورد بررسی و تحلیل واقع شده  و محدودیت جامعه پژوهشی از نمونه گیری صرف

ابزارهای اندازه گیری، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بوده است. داده های  .است

اسنادی به شیوه کیفی و داده های تحلیل محتوی با استفاده از شاخصهای توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی 

. چارچوب مفهومی 1ش بیانگر این است که: ژوهای په هتافن یریده تمبررسی قرار گرفته است. عشانون مورد 

. 2عامل تدوین نمود.  4۳بعد و  4فرهنگ ایثار و شهادت را می توان بر اساس مدارک و مستندات مرتبط در 

ن تراکم آن در بخش هدفهای مرتبه به عوامل فرهنگ ایثار و شهادت توجه شده که میزا 1۷۷وع مجدر م

درصد زیاد و در بخش چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین  22فراوانی و  ۳۹عملیاتی و راهکارها با 

. بین عوامل مورد بررسی، صفات عملی ایثار و شهادت با میزان بار ۳درصد بسیار کم است.  1/1فراوانی و  2با 

بیشترین توجه را به خود اختصاص داده و این در حالی است که به  4۰4/۰و ضریب اهمیت  ۸5۸/۰اطالعاتی 

 .عامل جایگاه و ارزش ایثار و شهادت توجهی نشده است

فرهنگ ایثار و شهادت، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تحلیل محتوای سند تحول بنیادین  :کلید واژگان

 آموزش و پرورش

 

تحلیل محتوای مفاهیم ایثار و شهادت در کتب درسی دوره ی تحصیلی اول متوسطه آموزش  -1۳

 و پرورش

  علی اصغر اصغری - علیرضا مزیدی

 اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت درانتشار /1۳۹5/   :سال انتشار

 چکیده 
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ارزشها و ارکان مهم فرهنگی جامعه  نهاد آموزش و پرورش و سایر نهادهای آموزشی باید یکسری مفاهیم،

دهند، تا فرزندان این مرز و بوم بیش از پیش با ارزشها و  خویش را به فرزندان این مرز و بوم انتقال

 حفظ آنها پایبند باشند. هدف نوشتار حاضر این است که آشنا شوند، و نسبت به فرهنگ جامعه خویش

 دوره اول متوسطه تحصیلی تعیین کند تا چه اندازه مفاهیم مربوط به ایثار و شهادت در کتاب های درسی

کتابهای درسی تا چه اندازه ارزشهای واالی ایثار و  مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است و هم چنین

 معرفی کردهاند. با عنایت به آن چه ذکر شد سواالت پژوهشی بدین شرح مدنظر نشهادت را به نوجوانا

شده و کدام مورد غفلت  بطور کلی کدام مفاهیم مربوط به شهادت در کتابهای درسی تاکید 1قرار گرفت.

ابعاد و صفات شخصیتی شهید مطرح شدهاند  در کتب درسی دوره اول متوسطه کدام 2قرار گرفته است 

دیدگاههای مختلف روانشناسان، مربوط به دوره نوجوانی ارایه مفاهیم  با توجه به اصول روانشناسی و ۳

ین از ب شهید و شهادت در کتب درسی چگونه است بر این اساس نتایج پژوهش نشان می دهد، مربوط به

هاد شده است به صفت ش وره اول متوسطه تحصیلی مطرحتمامی صفاتی که برای شهید در کلیه کتب د

شهادت طلبی، مظلومیت بیشتر از سایر  ت طلبی بیش از سایر صفات اشاره شده است، بعد از صفت

به میزان خیلی کم در تمام کتب درسی مورد بحث قرار  صفات اشاره شده است بقیه صفات مطرح شده

یقت جویی، شجاعت، صبر و استقامت، دینداری، ذلت صفاتی نظیر : حق گرفتهاند، بدین مفهوم که

بعد کارکرد  مورد غفلت قرار گرفتهاند. همین طور از لحاظ ابعاد، ۰و بزرگی و ... تقریبا ناپذیری، عزت

  .اجتماعی مورد توجه بسیار کمی قرار گرفته است

 هادت، شهادت طلبی، ایثار، دوره تحصیلی اول متوسطهش :هاکلیدواژه

 

  جایگاه ادبیات پایداری درکتب فارسی دوره متوسطه -14

  ؛آریان، حسین ؛بیرانوند، نسرین : نویسنده

 )122تا  ۹۹از  -صفحه  24) ۳5شماره1۳۹6 -  بهار  «ادبیات فارسی :مجله

 درسی هایکتاب در سّفانهادبیّات فارسی است؛ امّا متأ و بخصوص درس زبان درسی هایکتاب در ...

 و به خصوص درسی آموزان با مفاهیم حقیقی ایثار و دفاع مقدّس به برنامهاطالعات کمی دربارۀ ... دانش

 بهترین وسیله برای گسترش فرهنگ درسی کتاب گیریای ... نتیجهفارسی توجّه ویژه درسی کتاب

  ... ترینترین و در دسترسو پایداری است و یکی ازمهمّ شهادت

  :چکیده

مان سال دفاع مقدّس از میهن اسالمیمسوولیت همگانی نسبت به هشتمقدّس بیانگر احساسشعر دفاع 

اسالم در برابر دشمنان خاک های رزمندگانمقدّس و ترسیم رشادتباشد. حفظ دستاوردهای دفاع می

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1459439/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87?q=%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A&score=16.0&rownumber=1
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https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/522/%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c
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شود. با توجّه به ماهیّت ادبیّات و تاثیرگذاری آن برروی نسل جوان، میالزام محسوب ایران همواره یک 

کی رود و یهای بعدی انقالب به شمارمیمقدّس به نسلّترین مجرای انتقال پیام دفاع ادبیّات پایداری مهم

ویژه دوران  ی بههای درسهای درست گنجاندن مطالب ادبیّات پایداری درکتابهای مناسب و راهاز زمان

است پیرامون جایگاه ادبیّات پایداری در کتب فارسی دوره متوسّطه متوسّطه است. مقاله حاضر تحقیقی

های ادبیّات فارسی دورۀ متوسّطه؛ با روش تحلیل های پایداری را درکتابدر این پژوهش برآنیم که مولّفه

پایداری، مشخّص نمائیم، چه درصدی از محتوای  محتوا مورد بررسی قراردهیم و ضمن تعاریفی از ادبیّات

 های فارسی این دوره به ادبیّات پایداری اختصاص داده شده است و نقش ادبیّات پایداری چیست. کتاب

  :کلیدواژه ها

  متوسطه دورۀ، ادبیات پایداری، های درسیکتاب، نوجوان

 

 مؤلفه های پایداری با تکیه بر مبارزه با نفس در کتاب های درسی -15

 

  ؛علی نژاد محمد آبادی، مهر انگیز :نویسنده

 (42۸تا  4۰۷از  -صفحه ، پژوهشی-علمی 4و  ۳شماره  - 1۳۹۰و بهار  1۳۸۹پاییز 

 :چکیده

با توجه به آیات، احادیث و سخنان بزرگان دین اولین و برترین جهاد و از شدیدترین واجبات الهی و 

باثواب ترین آنها نزد خداوند متعال، جهاد با نفس است و شیوه عملی زندگی انبیا، امامان و بزرگان دین 

ین امر است و باتوجه به شرایط جهان امروز و تغییر ساختاری جنگ ها که دولت های متجاوز نیز گویای ا

و به جای حمله مسلحانه به آب و خاک دیگر کشورها سعی می کنند تا در افکار، اعتقادات و احساسات 

 اخت نفسمردم این کشورها نفوذ کنند؛ باید به دانش آموزان آموخت که الزمه پیروزی در هر نبردی، شن

خود و ایستادگی در مقابله هواهای نفسانی است. در پژوهش حاضر، پژوهشگر سعی دارد تا مولفه های 

پایداری را با تکیه بر مبارزه با نفس در کتاب های درسی ادبیات فارسی متوسطه و پیش دانشگاهی، با 

در این پژوهش، یعنی انسان روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار دهد. قابل ذکر است که مبارزه با نفس 

از حق، خواسته ها و لذت هایی که برایش مهیا است، در جهت رضای خداوند و بندگان او چشم پوشی 

کند. سوال های پژوهشی عبارتند از: چه درصدی از محتوای کتاب های ادبیات فارسی آموزش متوسطه 

در محتوای ادبیات پایداری کتاب های  و پیش دانشگاهی به ادبیات پایداری اختصاص داده شده است؟ آیا

ادبیات فارسی آموزش متوسطه و پیش دانشگاهی به مبارزه با نفس اشاره شده است؟ آیا در محتوای مورد 

بررسی، ضمن بیان هدف ) مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ظالم و متجاوز (، راهکار عملی برای نیل 
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https://www.noormags.ir/view/fa/creator/238048/%d9%85%d9%87%d8%b1_%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/238048/%d9%85%d9%87%d8%b1_%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/53633


ل کتاب های درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی، به آن ارائه شده است؟ با توجه به تحلی

محتوای این کتاب ها، به ادبیات پایداری اختصاص داده شده  %2۰تا  %15مشخص شد که تقربیا بین 

است و در این موارد اشاره اندکی به جهاد اکبر یا مبارزه با نفس شده است و در بین دروس مورد بررسی، 

اد( بهترین نمونه عملی است که ضمن بیان هدف، راهکارهای عملی را برای تحقق درس نیایش)امام سج

 آن بیان کرده است.

 هواهای نفسانی ، کتاب های درسی ، ادبیات پایداری ، نفس

 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%d9%86%d9%81%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa_%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa_%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c_%d9%86%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c_%d9%86%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c

