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 چکیده

 عزمي با كه زناني كرد؛ مشاهده می توان مقّدس دفاع سال هشت در شهادت و ایثار فرهنگ ترویج در را زن نقش ترین گسترده

 كه اسالمي انقالب دستاوردهاي از وجود تمام با كه كردند ثابت جهانیان به آنان. دادند ارائه زن شخصیت از نویني تصویر راسخ

 جاودان جلوه هایی ایراني مسلمان زنان پایداري و ایستادگي. می کنند محافظت بود، برادرانشان و همسران جوانان، خون حاصل

 مقاله در آنچه .می گردد محسوب ایراني زن عیار كامل الگوي مدت ها تا كه گذاشت باقي ایران معاصر تاریخ در ماندگار و

 دوره دفاعی آمادگی کتب در مقاومت و پایداری فرهنگ ترویج در زنان نقش بازنمایی میزان بررسی است، موردنظر حاضر

 مؤلفه کتاب متن در متوسطه دوم دفاعی آمادگی کتاب در که است این از حاکی نتایج. است محتوا تحلیل روش با متوسطه

. است شده پرداخته فعالیت و تصویر و متن بخش سه هر در گذشت و ایثار مؤلفه و است شده درصد 44 میزان به فرهنگسازی

 دیگر مؤلفه سه از بیش درصد( 42/  31 )جمعا   تصویر بعد در هم و متن در هم زنان گذشت و ایثار به نهم کتاب در درحالیکه

 مهم که پرستار وزنان آزاده زنان آواره، زنان منده،رز زنان شهید، زنان نقش درباره موردبررسی کتب در لذا. است شده پرداخته

 .است یافته انعكاس کمی میزان به فعالیت و تصویر متن، قالب در دفاعی آمادگی کتب در تاند شهاد و ایثار اسطوره های ترین

 

 متوسطه دوره دفاعی آمادگی کتاب مقاومت، و پایداری فرهنگ زنان، نقش :ها کلیدواژه

 

 

 مقدمه

 ملت یك دفاع و جنگ بروز هنگام بی شک است، بوده مبارز مردان از تر کم بسیار جنگجو، زنان تعداد همواره اریخت طول در

 تحریض نیروها، از پشتیباني و حمایت بلكه بود، نخواهد پیروزي ضامن نبرد صحنة به مردان اعزام تنها دشمن، حمله برابر در

 قبول زخمی ها، مداواي و مجروحان از پرستاري كودكان، از مراقبت هه،جب در مداوم حضور به مردان تشویق و تحریك و

 تأثیري اضطراري، موارد در محلي مقاومت های هسته توسعة و جبهه پشت سنگرهاي حفظ مردان، نبود در زندگي مسئولیت

 وظیفة و رسالت این. داشت خواهد جنگ سرنوشت حتي و رزمندگان روحیة بر مستقیم

 تاریخ و دوم و اول الملل بین جنگ های جهان، تاریخ اسام، تاریخ. است بوده زنان عهده بر تاریخ طول در همواره سنگین

 خود در فراوان را جنگ پیشبرد براي مردان از حمایت و پشتیباني امور در زنان مشاركت و حضور نمونه های ایران، معاصر

 را زنان اسالم، صدر در نبرد صحنه های و دفاع هنگامه در زن مشاركت الگوي داشتن با ایران اسالمي جمهوري. دارد جای

 انجام براي

 زهرا حضرت سیرة و رفتار یادآوری با ایران زنان .می نمود به کارگیری و سازماندهی مقّدس دفاع سال هشت در مهم امور

می  عمل مقّدس دفاع لطو در خویش انساني و الهي وظیفه به اسالم، صدر قهرمان زنان دیگر و )س( زینب حضرت و )س(

 ( 1390 الریجانی، )منصوری. نمودند



 

 ماه های همان در زنان جنگ، شروع با. داشته اند بزرگي سهم جنگ، های حماسه خلق در مردان همچون نیز زنان نیز ایران در

 مبارزه بی پروا نمردا دوشادوش آبادان و خرمشهر شلمچه، در دشمن، قدمی چند در جنگ مقدم خطوط در مقّدس دفاع آغازین

 تشویق و امدادی کار بر عالوه آن ها. گفته اند زنانی مورد در که است رزمندگانی خاطرات موضوع این گواه که می کردند

 این مردم ي سرافرازانه مقاومت سال هشت با همراه مقّدس دفاع پدیدة. می جنگیدند دشمن با کف بر سالح گاه رزمندگان،

به  ادبي، انواع تمامي در را جنگ تأثیر. نهاد تأثیر فرهنگ و ادبیات بر خصوصا   آنان، زندگي هایجنبه  تمامي بر مرزوبوم

 .نمود مشاهده توان می درسی بهای کتا ویژه

. نبود هم کمتر نبود، بیشتر مردها از اگر خانم ها نقش که کردیم مشاهده انقالب و جنگ در ما: »فرمایند می انقالب معظم رهبر

 به رفتن انگیزه و اراده مردها نمی کردند، تلقی ارزش یک خانه ها میان در را جنگ و سرودند نمی را جنگ ماسهح زنان اگر

 .نمی کردند پیدا را جنگ میدان

 روحیه عامل ها، این ترین مهم از یکی. کند روانه جبهه سمت به را بسیجی عظیم خیل تا می دهد هم به دست دست عامل ده ها

 ( 54: 3 ج والیت، )حدیث... «تاس وزنان همسران

 عهده بر با مردان و زنان. آن هاست جنسیت انسانی، جامعه افراد اجتماعی منزلت و نقش تعیین در اجتماعی مهم مسائل از یکی

 کنونی شرایط در اما کنند؛ کمک اهدافش به دررسیدن را جامعه می توانند جنسیتشان، با متناسب اجتماعی نقش های گرفتن

 و خانواده نهاد دو در ایران جامعه زنان که نقشی به توجه با. است مواجه تنگناهایی و موانع با شرایطی چنین به دستیابی جامعه،

 چه تا زن منزلت به توجه که برد پی توان می می گیرند، عهده بر معلم و مادر عنوان تحت مسئولیت هایی و می کنند ایفا مدرسه

 جامعه افراد از قشر این اهمیت که می رسد نظر به ولی می باشد، پراهمیت اجتماعی مسائل فزونی یا و کاهش جامعه، در حد

 ( 51:  1387 اللهی، )سیف. است بوده موردتوجه کمتر

 اما است، بوده آفرین نقش مختلف هاي زمینه در همواره تاریخ طول در اش امانت داری و الهي خالفت مقام اساس بر زن

 و تكمیلي مسیر در ایراني زن. است اخیر دهة چند به مربوط گسترده شكل به اجتماعي و سیاسي نقش های در زنان حضور

 اسوه از الگوپذیري و محمدي ناب اسالم تعالیم از پیروي با و بیابد را خود ممتاز و اخص جایگاه توانست اسالمی انقالب تكویني

 دفاع واالیش آرمان های از غرب فرهنگي و فكري سیاسي، هاجمت مقابل در عفت و حجاب سالح با الهي راستین و متعالي های

 .كند

 این در. است مشاركتي فرهنگ به زنان، جامعه در محدود سیاسي فرهنگ تبدیل اسالمي انقالب مهم آوردهاي دست از یكي

می  مسؤولیت احساس مردم و مكتب انقالب، به نظام نسبت و شود می محسوب جامعه در فعال عضوي به عنوان زن فرهنگ،

 خداوند، حاكمیت پذیرش سایة در و بشناسد جامعه در را خویش موقعیت كند سعي باید اجتماعي و سیاسي های زمینه در او. کند

 مفاهیم خود تربیتي وظیفة با و كند مبارزه فساد و ذلّت و مخالف جریان های با باید راستا، این در. دردهد تن صالح حكومت به

 زیرا بپروراند، فرزندان روحیة در را مقاومت و صبر ظلم، با بارزهم شهادت، و ایثار

 نقش. دارد فعال مشاركتي اجتماعي حیات در مسئول های انسان پرورش با زن ترتیب، بدین. نیست جدا سیاست از دیني تربیت

 از دفاع و جنگ در مؤثر و نهآگاها مشاركت با آنان. دارد ای گسترده ابعاد مقّدس دفاع سال هشت در زنان اجتماعي و سیاسي

 .كردند ادا شهادت و ایثار فرهنگ ترویج در را خود وظیفة غیرمستقیم، و مستقیم حضور طریق از ميالاس جمهوري مقّدس نظام

. گیرد می صورت درسی کتاب چهارچوب در پرورشی، و آموزشی های فعالیت اغلب ایران، وپرورش آموزش نظام الگوی در

 مقّدس دفاع سال هشت پایداری فرهنگ توسعه و انتقال در مهمی نقش تواند می که است ابزارهایی آمدترینکار از درسی کتاب

 تواند می درسی کتاب همچنین. باشد داشته

 انتظار که باشد کسانی در آن های باارزش متناسب عملی رفتارهای تحقق ساز زمینه و مقّدس دفاع میراث توسعه و انتقال عامل

 ( 40:  1386 هرندی، و نژاد سحابی) باشند ها ارزش این دهنده ادامه یندهآ در رود می

 می ایفا تربیت و تعلیم در ارزشمندی نقش که است آموزشی های رسانه ترین دسترسی در و ترین مهم از درسی کتاب همچنین

 های کتاب تدوین و تهیه آموزشی، امنظ در. هاست آن از استفاده سهولت و بودن اقتصادی درسی، های کتاب مزایای ازجمله. کند

 اطال و آموزشی جدید وسایل تکثر و تنوع رغم به و دارد بارزی سهم آمیز، موفقیت آموزشی نتایج به دستیابی در مناسب، درسی



 اساسی نقش رسانی اطالع و آموزشی اهداف تحقق در و رود شمارمی به سطوح همه در آموزشی ابزار ترین مهم از عرسانی،

 ( 1388 ازرضی، نقل به 415:  1390 محمدآبادی، نژاد علی) دارد

. است پرداخته نهم و متوسطه دوم دفاعی آمادگی کتب در مقاومت و پایداری فرهنگ ترویج در زنان نقش بررسي به مقاله این

 .باشد می نهم و متوسطه دوم دفاعی آمادگی کتب در مقاومت و پایداری فرهنگ ترویج در زنان نقش بیان بحث، این از هدف

 

 

 تحقیق ادبیات

 مقاومت و پایداري

 می طغیان کلمه مقابل در مقاومت کلمه معموال  . است عنه دفعه معنای به الشی قاوم و قاوم ریشه از مقاومت واژه عربی زبان در

 بخواهند کسانی یا و کس که گیرد می صورت مقاومتی زمانی. گردد می استفاده دفاع کلمه از هجوم واژه مقابل در آنکه حال. آید

 خود از را آن و مقاومت طغیان، این مقابل در تا کند می سعی مقابل طرف که است طبیعی. کنند طغیان دیگرانی یا و دیگر علیه

 .است گناهان بی از دفاع و ستم و ظلم ساختن برطرف آن، هدف چراکه است شریف و مشروع مقاومتی، چنین. کند دفع

 ( 491:  1391 مجیدی،)

 باوجود مقاومت. واگذارد دیگران به را وجودش معنای نمودن مشخص و بگریزد آن از یا کند انتخاب را مقاومت تواند می انسان

 کهنه فرهنگ و افکار علیه اقدامی و بودن و وجود برای روشی بلکه. نیست دیگر طرف با جنگ فقط مقاومت. است مرتبط

 عناصر، این که است جوشش در همیشه آن از عناصری آن، نیروی و مقاومت راستمرا برای( 420:  1391 مجیدی،). است

 مردم تمام وظیفه را دشمن مقابل در مقاومت که مالاس دین: از اند عبارت و دهد؛ می تشکیل را مقاومت فلسفه نام به چیزی

 به او تشویق و زن دینی، رهبران از تتبعی شهدا، اخالقی، و دینی وظیفه است، شده تأکید آن بر نیز سنت و قران در و دانسته

 پس دارد، وجود همیشه متجاوز ازآنجاکه و است دشمن و اشغال مقابل در واکنش مقاومت، خدا درراه مرگ به تام ایمان مبارزه،

 مفهوم ( 425:  1391 مجیدی،). باشد باید همیشه نیز مقاومت

 غیرارادي واكنش یك زیرا شود مي تلقي ارزش كاما   مفهوم این .هاست ملت فرهنگ در عام مفهومي دفاع، و پایداري مقاومت،

 ( 55:  1380 كاكایي،) .است تهاجم برابر در

 که کند می بیان و دهد می قرار خود کار محور را تنش مفهوم مقاومت کاربرد در « شکننده مقاومت» کتاب در فوران جان

 آ سرچشمه و نموده رخ کودتاها و خواهانه جدایی های جنبش ،ها انقالب ها، شورش ها، اعتراض رشته یک صورت به تنشها

. اند داده نشان دولتی خودکامگی و خارجی سلطه های واقعیت برابر در جامعه گوناگون های بخش که است مقاومتی در نها

 و دارد عینی و انهآگاه یافته، سازمان شکلی)  1385 ) فوران ازنظر مقاومت ( 142:  1393 شفیعی، از نقل به 1385 فوران،)

 مدل تا گرفته انقالب از چیز، همه درواقع ( 2004) اینووهر و هوالندر بیان به ( 142 : 1393 شفیعی،) .است جنبش مترادف

 فعاالنه شالت را مقاومت ( 1996 ) پرافیت و ( 1993 ) گرک(  143:  1393 شفیعی،). اند شده تعریف مقاومت عنوان به مو،

 مخالفت باوجود اقدام ( 1998 ) کار تعریف. داند می کنترل و متعدیانه رفتار پذیرش یا پذیرش عدم و دنجنگی مخالفت، برای

 1386 ) فاضلی پژوهشی مقاالت در همچنین دانند می مخالفت سادگی به را مقاومت هم( 1995 ) روشات و مودیگلیانی و است

 تحت(1388 ) بابایی و زاده سراج و « ایران در تازه های یفناور و ها نوآوری برابر در فرهنگی مقاومت» عنوان تحت (

 فیعی،)ش. است شده انگاشته بدیهی مقاومت تعریف « آن مقاومتی های داللت و سنتی و رسمی فرهنگ هنجارهای نقص» عنوان

1393  :144 ) 

 تحقیق پیشینه

 با اسنادی روش طریق از « مقاومت هب متأخر نظری رویکردهای در سیری» عنوان تحت خود پژوهش در ( 1393 ) شفیعی

 آن کاربردی وجوه و اشکال مقاومت، های مؤلفه و ها ویژگی مطالعه به نظری تحلیل و مطالعه و ای کتابخانه منابع به رجوع

 پست پنداشت و فوکو اندیشه پرتو در باقدرت مقاومت رابطه بررسی بر عاوه. است پرداخته دسترس در اولیه منابع برحسب

 ستیمدرنی



 کلی، اسکات، دوسرتو، فیسک، گیدنز، بوردیو، چون متاخری پردازان نظریه ارجاع محل و مطرح آثار معرفی به قدرت از او

 یافته. است نموده استخراج را آثار این در مقاومت مشترک های مؤلفه و پرداخته داخلی نظران صاحب از برخی و کامروا بیات،

 عینی وقوع) بارز های ویژگی کم دست رسد می نظر به اما است، مشهود زمینه این در آرا فالاخت هرچند دهد یم نشان او های

 مقاومت، و قدرت تازم روزمره، زندگی بستر در وقوع مقاومت، متعامل ماهیت موجود، وضع با تضاد آمیز، مقاومت کنش

 در مقاومت ویژگی عنوان به توان می را( آمیز مقاومت کنش بودن دلپذیر و مقاومت بروز در زمان اهمیت خالقیت، وجود

 .دانست متأخر نظری رویکردهای

 می ساخته شاهدان و مقاومت مخاطبان کنندگان، مقاومت سوی از اجتماعی طور به که است پیچیده مفهومی مقاومت همه، بااین 

 های مؤلفه» عنوان تحت خود قالهم در ( 1390 ) محمدآبادی نژاد علی. دارد ارتباط جایی همه فراگیر، باقدرت نحوی به و شود

 کتاب این محتوای درصد 20 تا درصد 15 بین تقریبا   که گیرد می نتیجه « درسی کتابهای در نفس با مبارزه بر تکیه با پایداری

 است عملی نمونه بهترین (سجاد امام) نیایش درس موردبررسی، دروس بین در و است شده داده اختصاص پایداری ادبیات به ها

 تحت خود پژوهش در ( 1386 ) همکار و اللهی سیف. است کرده بیان آن تحقق برای را عملی راهکارهای هدف، بیان ضمن هک

 اسم 3029 مجموع از گیرد می نتیجه » ایران وپرورش آموزش مدارس فارسی درس های کتاب در زنان منزلت و نقش» عنوان

 به مربوط اسم 37 مشاهیر، اسم 782 تعداد از یافته، اختصاص مردان به هبقی و زنان به مربوط اسامی درصد 16 شده استفاده

 به بقیه و زنان به مربوط تصاویر درصد 24/ 3 ها، انسان به مربوط تصویر 1170 مجموع از مردان، به مربوط بقیه و زنان

 .دارد تعلق مردان

 واژه 1859 مجموع از. است مرد اهیرمش مخصوص تصویر 121 و زن تصویر یک تنها مشاهیر، تصویر 122 مجموع از

 های واژه بیشتر درصد. است مردان به مربوط بقیه و زنان به مربوط ها واژه درصد 24/6 کتابها، در رفته بکار جنسیتی

 مؤلف 88 از مدارس فارسی ادبیات درس های کتاب تدوین در .باشد می زن و مادر: مانند نسبتی های واژه زنان، جنسیتی

 ابتدایی دوره های کتاب به مربوط زن، مؤلفین بیشتر که است توجه قابل. هستند مرد مؤلف 66 و زن مؤلف 22 که هشد استفاده

 جداول و نمودارها مجموع بررسی از. باشد می « معلم» موردبررسی های کتاب در شاغل زنان از بیشتری درصد شغل. است

 ذهنی های قالب و ها داوری پیش پایه بر تصاویر و متون و توجة کم زنان، به زمینه هر در کیفی و کمی ازنظر که شده مشخص

 .اند شده تدوین جنسیتی تبعیض بر مبتنی

 کوتاه داستان مجموعه دو در زنان مقاومت های جلوه بررسی» عنوان تحت خود مقاله در ( 1392 ) همکار و پور شریف

 می بیان کتاب دو متن از هایی نمونه ذکر با را، مجموعه دو این های داستان در زنان مقاومت های جلوه(2) « و (1 ) یوسف

 .کند

 یافته اساس بر تحلیلی ای شیوه به و کیفی نوع از مقاله این کند می بیان جنگ، از زنان دوگانه تجربه مقاله در ( 1392 ) حالف

 خرمشهر های کوچه در و 59 پاییز ست،جا همین ام خانه مریم، های پوتین دا، شامل مقّدس خاطرات کتاب پنج در مندرج های

 خرمشهر حماسه بر تأکید با جنگ از زنان تجربه ساختارگرا، رویکردی و محور زن دیدگاهی با او مقاله در. است شده نوشته

 .است شده ارائه

 می بیان دهزا صفار طاهره و طوقان فدوی اشعار در پایداری و مقاومت مفاهیم تطبیقی بررسی در(  1394 ) همکار و غیبی

 دو این اشعار در موجود مضامین و معانی سیاسی، های گرایش در هایی شباهت ظهور ساز زمینه مقاومت، ادبیات که دارد

 نظیر را ایشان اشعار در پایداری مشترک های مایه بن برخی تطبیقی رویکردی با تا شده آن بر درنتیجه. است شده شاعره

 قرار تحلیل و موردبررسی را... و آزادی و عدالت شهدا، و شهادت مقام تکریم دوستی، طنو بیداری، به دعوت استعمارستیزی،

 .دهد

 فرهنگ ترویج در زنان نقش بازنمایی حیث از درسی کتب پیشین تحقیقات در رسد می نظر به شده انجام های بررسی به توجه با

 .است نپذیرفته صورت تحقیقی مقاومت و پایداری

 تحقیق روش

 آنها وتحلیل تجزیه به آنها، متنهای و تصاویر در نظر دقت و درسی کتابهای محتوای تحلیل به توجه با حاضر، شپژوه در

 آمادگی دوم، متوسطه (مدنی بخش) اجتماعی مطالعات و ادبیات بهای کتا کلیه اکتشافی، مطالعه جهت به. است شده پرداخته

 بررسي براي. شدند انتخاب دبیرستان دوم و نهم دفاعی آمادگی کتاب ود و قرارگرفته موردبررسی دوم و اول متوسطه دفاعی

 از که این به توجه با و است؛ شده استفاده محتوا تحلیل روش از نهم، و متوسطه دوم دفاعی آمادگی درسی بهای کتا محتواي



 ۱۳۷ اروخانی،)س. کرد تحلیل ای مقایسه دیدی از را نوارها حتی و ها کتاب ت،المج ها، روزنامه توان می محتوا تحلیل طریق

 و مطالعه روش یا افراد، تولیدشده محتواي بین از خاص مواردي استخراج منظور به پژوهشي روشي محتوا، تحلیل ( 282:  5

 بررسي براي محتوا تحلیل روش. متغیرهاست گیری اندازه براي كمي و عیني دار، نظام شیوه به ها ارتباط هوتحلیل تجزی

 پیام یك های ویژگی توصیف آن، كاربرد ترین مهم. گیرد می قرار مورداستفاده متن، یك در موجود های پیام ارآشك محتواي

 محتوا تحلیل ( 278:  1382 دالور،). است

 )دالور همچنین ( 132:  1379 همکاران، و رمد)س رود می بکار نیز فرهنگی تغییرات و پیام فرهنگی های جنبه استنباط برای

 تعیین منظور به عیني، و منظم صورت به كه شود می قالاط استنباطي روش هر به محتوا تحلیل: دارد ظهارميا ( 1382

 ( 275:  1382 دالور،). شود می کاربرده به پیامها های ویژگی

 :قراراست بدین سازد می حتمي را محتوي تحلیل لزوم كه هایی ویژگی معتقداست ( 1385 ) سالمي

 .است سانكی كشور نقاط تمام در درسي کتاب و است متمركز آموزشي امنظ كشورماداراي-الف

  .گیرد قرارمي معلم اختیار در كه است آموزشي وسیلة تنها درسي كتاب-ب

  .شود می انجام كتاب محتواي اساس بر تدریس صرفا   ها کالس از بسیاري در-پ

 (62:  1385 سالمي،). گیرد قرار موشکافی و قهمدا مورد باید آن محتواي و درسي كتاب رسد می نظر به بنابراین

 شده پرداخته پژوهش ویژه سؤال توصیف به روش این از استفاده با لذا

 نظام) دبیرستان دوم دفاعی آمادگی کتاب دو پژوهش آماری جامعه. است

 متن کلیه و. است جامعه برابر نمونه تحقیق این در. باشند می ونهم (قدیم

 .گردید بررسی فعالیتها و تصاویر ت،الجم بخش سه شامل کتابها

 کلیه دوم متوسطه دوره فارسی ادبیات های کتاب آمد پیش در که طور همان

 متوسطه (2 ) و (1 ) ادبیات تاریخ های کتاب و انسانی علوم و نظری های رشته

 متوسطه دوم دوره (مدنی بخش) اجتماعی مطالعات ونیز انسانی رشته

 نشد، مشاهده موضوع باب در ذکری قابل موارد ماا گرفت قرار موردبررسی

 مانند؛ های ویژگی علت به دفاعی آمادگی های کتاب که ازآنجایی لذا

 پدافند دفاع، انواع تهاجم، د،یتهد امنیت، مبارز، مردان و قهرمان زنان شناخت مقدس، دفاع سال برهشت مروری مباحث -ا

 .دهد می تشکیل را بها کتا اصلی محورهای نرم جنگ و غیرعامل

 دوم دوره آموزان دانش تمامی برای الزامی و همگانی آموزش علت به دفاعی آمادگی بهای کتا درسی، کتابهای بین در -2

 وکالن خرد اهداف با توانست می بیشتر. گیرد می دربر را یادگیرندگان از زیادی تعداد (نهم پایه) متوسطه اول دوره و متوسطه

 .باشد مرتبط تحقیق

 بخش سه شامل ها کتاب متن کلیه لذا. شد گرفته نظر در جمله آن تحلیل واحد و بوده آماری جامعه برابر نمونه تحقیق این رد

 .گرفت قرار موردبررسی ها فعالیت و تصاویر ت،الجم

 پژوهش سواالت

 ترویج در زنان نقش رسیبر به نهم پایه و متوسطه دوم دفاعی آمادگی کتابهای محتوای از درصدی چه :پژوهش اصلی سؤال

 است؟ شده داده اختصاص مقاومت و پایداری فرهنگ



 دفاعی آمادگی کتب در (مفاهیم کاربردی مصادیق گذشت، و ایثار ایستادگی، سازی، فرهنگ) های مؤلفه کارگیری به میزان -1

 است؟ چگونه

 دارد؟ وجود تفاوت کاربردی مصادیق ،گذشت و ایثار ایستادگی، سازی، فرهنگ مفاهیم کارگیری به میزان بین آیا -2

 وجود تفاوت متوسطه دوم و نهم کتاب دو در مقاومت و پایداری فرهنگ ترویج در زنان نقش کارگیری به میزان بین آیا -3

 دارد؟

 تحقیق های یافته

 (کاربردی مصادیق ،گذشت و ایثار ایستادگی، سازی، فرهنگ) های مؤلفه به کارگیری به میزان: تحقیق اول سؤال به پاسخ در

 است؟ چگونه دفاعی آمادگی کتب در

 سال هشت حماسه سوم درس عنوان درس، ده این از است درس ده شامل و صفحه 110 با متوسطه دوم دفاعی آمادگی کتاب

 قتحقی موضع با مرتبط مقاومت و صبر های اسوه هفتم درس و مقّدس دفاع یادمانهای با آشنایی چهارم درس و مقّدس دفاع

 دفاع دوران پنجم درس عنوان درس، دوازده این از. است درس دوازده شامل صفحه، 112 با نهم دفاعی آمادگی کتاب. هستند

 .است تحقیق موضوع با مرتبط قهرمان وزنان مبارز مردان ششم درس و مقّدس

 

 

 

 نهم پایه و دبیرستان دوم دفاعی آمادگی کتاب در مشاهده واحد :1 شماره جدول

 

 کل از که درحالی صفحه، 5 تنها سازی فرهنگ واژه به درس، 10 و صفحه 110 با متوسطه دوم دفاعی آمادگی کتاب کل از

 متوسطه دوم کتاب در .است هشده پرداخت سازی فرهنگ واژه به صفحه 9 درس 12 و صفحه 112 با نهم دفاعی آمادگی کتاب

 کتاب در و صفحه 6 متوسطه دوم کتاب در گذشت و ایثار واژه نماییباز صفحه، 3 نهم کتاب در اما صفحه، 4 ایستادگی واژه



 در و صفحه 2 دوم کتاب در معاصر و تاریخی کاربردی مصادیق قالب در مفاهیم بازنمایی مورد در. است بوده صفحه 8 نهم

 .است بوده صفحه 4 نهم کتاب

 دوم کتاب از بیشتر (صفحه 27 با) است پرداخته یموردبررس مفاهیم بازنمایی به نهم کتاب در که صفحاتی تعداد درمجموع

 .باشد می( صفحه 17 با) دبیرستان

 کاربردی مصادیق گذشت، و ایثار ایستادگی، سازی، فرهنگ مفاهیم کارگیری به میزان بین آیا: پژوهش دوم سؤال به پاسخ در

 دارد؟ وجود تفاوت

 

 

 

 پژوهش، موضوع به صیافته اختصا جمله 18 درمجموع دبیرستان، دوم دفاعی آمادگی کتاب متن کل از آمده عمل به بررسی در

 گذشت و ایثار به (درصد 16 ) جمله 3 و ایستادگی واژه به (درصد 27 ) جمله 5 و فرهنگسازی واژه به( درصد 44 ) جمله 8

. هاند داد اختصاص ودخ به را (درصد 5/ 5 هرکدام یعنی جمله، 1 هرکدام معاصر و تاریخی) کاربردی مصادیق به جمله 2 و

 به (درصد 100 )تصویر 2 هر کتاب در شده مشاهده تصویر 2 مجموع از موردبررسی موضوع درباره تصویر 2 کتاب این در

 .باشد می گذشت و ایثار به مربوط که شد مشاهده فعالیت یک تنها کتاب کل از. است یافته اختصاص گذشت و ایثار

 38/  09 ) سازی فرهنگ واژه به مورد 8 تنها فعالیت و تصویر جمله، واحد در هشد مشاهده مورد 21 مجموع از درکل

 مصادیق به مورد 2 جمعا   و (درصد 28/  57 ) گذشت و ایثار به مورد 6 ،(درصد 23/8 ) ایستادگی به مورد 5 ،(درصد

 .است یافته اختصاص (درصد 9/  52 ) کاربردی

 



 

 

 ) جمله 8 پژوهش، موضوع به صیافته اختصا جمله 31 مجموع از نهم دفاعی آمادگی کتاب متن کل از آلمده عم به بررسی در

 به (درصد 38/  71 ) جمله 12 و ایستادگی واژه به (درصد 35/  48 ) جمله 11 و سازی فرهنگ واژه به (درصد 25/ 8

 .است نشده داده اختصاص ای جمله هیچ (معاصر و تاریخی) کاربردی مصادیق به اما است؛ پیداکرده اختصاص ایثاروگذشت

 5/  88 ) ایستادگی به تصویر 1 و (درصد 17/  65 ) سازی فرهنگ به تصویر 3 کتاب در شده مشاهده تصویر 17 مجموع از

( معاصر) کاربردی مصادیق به (درصد 17/  65 ) تصویر 3 و (درصد 58/82 ) گذشت و ایثار به تصویر 10 و (درصد

 .است یافته اختصاص

 به مربوط تصویر 1 و تاریخی به مربوط تصویر 3 ) کاربردی مصادیق به مربوط که شد مشاهده فعالیت 4 ابکت کل در

 واژه به مورد 8 تنها فعالیت و تصویر جمله، بعد در شده مشاهده مورد 52 مجموع از کتاب کل بررسی در. باشد می (معاصر

 (درصد 42/  31 ) گذشت و ایثار به مورد 22 و (درصد 23/  08 ) ایستادگی به مورد 12 و (درصد 21/  15 ) سازی فرهنگ

 .است یافته اختصاص (درصد 13/  47) (تاریخی و معاصر) کاربردی مصادیق به مورد 7 جمعا و

 دوم و نهم کتاب دو در مقاومت و پایداری فرهنگ ترویج در زنان نقش کارگیری به میزان بین آیا: تحقیق سوم سؤال به پاسخ در

 دارد؟ وجود تفاوت متوسطه

 



 

 و پایداری فرهنگ ترویج در زنان نقش بازنمایی حوزه در موردبررسی کتاب دو در مشاهده شده مورد 73 مجموع از

 57/  89 معادل مورد 11 که شده پرداخته سازی فرهنگ مفهوم بازنمایی به درصد 26/02 معادل مورد 19 مجموعا   مقاومت،

 23/  28 معادل مورد 17 مجموعا   و است؛ بوده متوسطه دوم کتاب در درصد 42/  10 ادلمع مورد 8 و نهم کتاب در درصد

 29/  43 معادل مورد 8 نهم، کتاب در درصد 70/  58 معادل مورد 12 که شده پرداخته ایستادگی مفهوم بازنمایی به درصد

 پرداخته گذشت و ایثار مفهوم بازنمایی به درصد 38/  35 معادل مورد 28 مجموعا   و است؛ بوده متوسطه دوم کتاب در درصد

 و است؛ بوده متوسطه دوم کتاب در درصد 21/  43 معادل مورد 6 نهم، کتاب در درصد 78/  57 معادل مورد 22 که شده

 75 معادل مورد 3 که شده پرداخته تاریخی مصادیق طریق از زنان نقش بازنمایی به درصد 5/  47 معادل مورد 4 مجموعا  

 درصد 6/84 معادل مورد 5 مجموعا   همچنین. است بوده متوسطه دوم کتاب در درصد 25 معادل مورد 1 نهم، کتاب در درصد

 20 معادل مورد 1 نهم، کتاب در درصد 80 معادل مورد 4 که هشده پرداخت معاصر مصادیق طریق از زنان نقش بازنمایی به

 ترویج در رنان نقش بازنمایی به متوسطه دوم کتاب از بیش نهم تابک در درمجموع و. است بوده متوسطه دوم کتاب در درصد

 .است شده پرداخته مقاومت و پایداری فرهنگ

 ساختن آماده در تواند می زیادی حد تا مدارس درسی بهای کتا و باشد جامعه مثبت دگرگونی عامل تواند یم وپرورش شآموز

 بنابراین بسازد، را ها گبزر آدم دنیای تواند یم ها بکتا این. باشد داشته سهم زن یا مرد مقام در شان آینده نقش برای آنان

 روابط بلکه کند یم مشخص را جامعه های شارز فقط هن که هایی باارزش ها بکتا در شده توصیف دنیای که دارد ضرورت

 ( 72:  1387 سیف،). نماید هدایت واقعی و درست جهت در وزنان مردان میان و پسران و دختران میان

 .بود مؤثر بسیار انقالب پیروزی در میالاس انقالب از بعد زن سازنده نقش

 های تشکل و ها تفعالی در حضور با زنان. شود یم مشاهده انقالب در زنان کارنامه در مثبت شآفرینی نق از شماری یب موارد

 حضور. پرداختند ها هتوطئ کردن خنثی به ییکپارچگ و هوشیاری با می،الاس انقالب پیروزی از پس حساس مقاطع در گوناگون

 بود برخوردار کیفی و کمی رشد از انقالب از بعد سیاسی و اجتماعی مسائل در ایرانی زنان مشارکت و

 و 1394 تحصیلی سال چاپ ایران مدارس متوسطه اول دوره نهم پایه دفاعی آمادگی درسی های بکتا روی بر که بررسی در

 است این از حاکی نتایج گرفت، صورت مقاومت و پایداری فرهنگ ترویج در زنان نقش با رابطه در 1392 چاپ دبیرستان دوم

 4 ایستادگی واژه صفحه، 5 تنها سازی فرهنگ واژه به درس 10 و صفحه 110 با متوسطه دوم دفاعی آمادگی کتاب کل از

 صفحه 17 درمجموع و صفحه 1 هرکدام رمعاص و تاریخی کاربردی مصادیق به و صفحه 6 گذشت و ایثار واژه و صفحه

 دفاعی آمادگی کتاب صفحات درصد 15 حدود مقاومت و پایداری فرهنگ ترویج در زنان سهم درواقع. است شده هداد اختصاص

 .است متوسطه دوم سال



 واژه هب صفحه 3 سازی، گفرهن واژه به صفحه 9 تنها درس 12 و صفحه 112 با نهم دفاعی آمادگی کتاب کل از همچنین

 صفحه 17 درمجموع و صفحه 4 جمعا   معاصر و تاریخی کاربردی مصادیق به و گذشت و ایثار واژه به صفحه 8 ایستادگی،

 دفاعی آمادگی کتاب صفحات درصد 21 حدود مقاومت و پایداری فرهنگ ترویج در زنان سهم درواقع. است شده هداد اختصاص

 .دارد مطابقت ( 1392 ) دیگران و شفیعی تحقیق نتیجه با حاضر تحقیق نتایج. است نهم سال

 مورد 8 تنها فعالیت و تصویر جمله، واحد در شده مشاهده مورد 21 مجموع از دبیرستان دوم دفاعی آمادگی کتاب کل بررسی در

 28 / 57 ) گذشت و ایثار به مورد 6 و (درصد 23/ 8 )ایستادگی به مورد 5 و(درصد 38/  09 ) سازی فرهنگ واژه به

 و سازی گفرهن مفهوم به توجه بیشترین. است یافته اختصاص (درصد 9/52 )کاربردی  مصادیق به مورد 2 جمعا   و (درصد

 .است شده کاربردی مصادیق بیان به توجه کمترین

 به مورد 8 تنها فعالیت و تصویر جمله، واحد در شده همشاهد مورد 52 مجموع از نهم پایه دفاعی آمادگی کتاب کل بررسی در

 42/31 ) گذشت و ایثار به مورد 22 و (درصد 23/  08 ) ایستادگی به مورد 12 و (درصد 21/  15 ) سازی گفرهن واژه

 به توجه بیشترین. است یافته اختصاص (درصد 13/  47 ) (معاصروتاریخی) کاربردی مصادیق به مورد 7 جمعا   و (درصد

 محدود کتاب دو هر در مفاهیم کارگیری هب میزان اگرچه. است شده کاربردی ادیقمص بیان وجه کمترین و گذشت و ایثار مفهوم

 .اند داشته را توجه کمترین معاصر و تاریخی مصادیق از آموزان دانش الگوپذیری نقش به کتاب مؤلفین اما است

 پرداخته مقاومت و پایداری گفرهن ترویج در زنان نقش بازنمایی به کمی میزان به نهم و دوم دفاعی آمادگی کتاب در اگرچه

 .باشد می بیشتر نهم کتاب در میزان این اما است شده

 مپیا توانند یم و گردند یم ظاهر معلمی و مادری چون مهمی کلیدی های شنق در زنان اینکه به توجه با گردد، یم پیشنهاد لذا

 غالب در تحصیلی های هدور های بکتا کلیه در هیممفا و مضامین این. باشند نوجوان نسل برای مناسبی سازان فرهنگ و آوران

 .گردد درج...  و مسئله حل فعالیت، متن،
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