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  1هاي درسي دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه بررسي مفاهيم ايثار و شهادت در كتاب
  2دكتر محمد آرمند

  مقدمه

ي  طور قـدرداني از ايثـارگران و جانبـازان يـك وظيفـه            هاي آنان و همين    ذكر ياد و نام شهدا و قدرداني از رشادت        
دت و ايثـار و  و جوانان با فرهنـگ شـهيد و شـها    ان، نوجوانآشناكردن كودكان. ي ماست  اساسي براي آحاد جامعه   

  .در آموزش و پرورش، از امور مهمي است كه بايد همواره مورد توجه قرار گيردفداكاري ايثارگران 

 و از طريـق     دهنـد    ما تـشكيل مـي      هاي درسي يكي از عناصر مهم آموزشي را در نظام آموزشي            كتابدر اين ميان    
 مختلفـي كـه      هاي  از ميان ارزش  . شود   ارائه مي   آموزان   مختلف نيز به دانش     هاي  رزشها عالوه بر مطالب علمي ا       آن

. شـهيد و شـهادت اسـت    مربوط به ايثار و  بسيار مهم مفاهيم هاي شود يكي از ارزش هاي درسي ارائه مي    در كتاب 
  .هاي درسي مورد توجه قرار گيرند نحو احسن در كتاب بنابراين ضروري است اين مفاهيم به

اثبـاتي   ،1378آرمند  (هايي در اين زمينه وجود دارد       ايي نارس  كه هايي كه قبالً انجام شده  نشان داده است         بررسي
هاي درسي مفاهيم ايثار      اين مسأله اساسي اين است كه چه ميزان در كتاب         بنابر. )1384آرمند   ،1383و كاظمي   

  د؟و شهادت مطرح گرديده و چه نارسايي در اين زمينه وجود دار

 . ها بررسي نشده اسـت      هاي درسي تغييراتي صورت گرفته است و اين مفاهيم در اين كتاب             از سوي ديگر دركتاب   
  .ها مورد بررسي قرار گيرد  در آن درج شده  ميزان مفاهيم  الزم است بنابراين

  شينه پژوهش يپ

در تحقيقي  بـا عنـوان       : رح است ها بدين ش    ترين آن   در ارتباط با موضوع پژوهش تحقيقاتي صورت گرفته كه مهم         
 1372-76 و 1352-56هاي  دبيرستان در سال دورة هاي درسي هاي معرفي شده در كتاب تحليل محتواي ارزش

 قـرار گرفتـه   مورد بررسي هاي درسي از جمله مفاهيم مربوط به شهيد و شهادت هاي مطرح شده در كتاب ارزش

   ).1378اميري(است

                                                 
ات و تحقيقات بنياد شھيد و امور ايثارگران، با نظارت علمي استاد دفتر مطالع اين مقاله حاصل پژوھشي است كه با اعتبار-١

  . ملكي انجام شده استحسنارجمند جناب آقاي دكتر
  . عضو ھيأت علمي مركز تحقيق و توسعه علوم انساني سمت-  ٢
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 از  "هاي درسي مقاطع ابتـدايي، راهنمـايي و سـال اول متوسـطه              يل محتواي كتاب  تحل" با عنوان    ديگريتحقيق  
توسط زينت اثباتي و عبـاس وريـچ كـاظمي انجـام             1383هاي ديني، ملي و دفاع مقدس كه در سال            منظر ارزش 
هـاي درسـي مقـاطع درسـي ابتـدايي، راهنمـايي و سـال اول                  به بررسي و تحليل محتـواي كتـاب        كهشده است   

  . هاي ديني، ملي و دفاع مقدس پرداخته شده است از نظر ارزش)  كتاب درسي80مشتمل بر (ندبيرستا

هـاي     ابتـدايي در رابطـه بـا ارزش        ي  سـاله   پـنج  ي  ههاي فارسـي دور     بررسي محتواي كتاب  «در تحقيقي با عنوان     
هـاي     كتـاب  هاي اجتمـاعي و فرهنگـي مطـرح شـده در            ، ارزش )1363وزارت ارشاد اسالمي    (رهنگياجتماعي و ف  

 . مورد بررسي قرار گرفته است1363فارسي دوره ابتدايي در سال 

هـاي درسـي      دت در كتـاب   بررسي جايگاه و ميزان درج آثار و مفاهيم شهيد و شها          در پژوهشي با عنوان      
  . هاي درسي مورد بررسي قرار گرفته است مفاهيم مطرح شده درباره شهيد و شهادت در كتاب) 1379آرمند (

گيري كرد كـه پـس از پيـروزي انقـالب            توان چنين نتيجه   هاي انجام شده مي    موع با بررسي نتايج پژوهش    در مج 
 هـاي  مورد توجه بوده است و همواره بخش قابل تـوجهي از مفـاهيم كتـاب               اسالمي موضوع ايثار و شهادت بيشتر     
  .درسي را به خود اختصاص داده است

طـور جـامع     موضوع بـه به بررسي اينهاي انجام شده   اغلب پژوهش،توان گفت هاي انجام شده مي  در نقد پژوهش  
الً علـوم اجتمـاعي      خاص مثالً دوره ابتدايي يـا در موضـوعات خـاص مـث             ي  ، اين موضوع را يا در دوره      اند نپرداخته

  .اند بررسي كرده

ي شـده و     هـاي درسـي بررسـ      در كتـاب  شده عمدتاً مفاهيم شهيد و شـهادت        هاي انجام    از سوي ديگر در پژوهش    
  .ايثار و جانبازان بررسي نشده استمفاهيم 

گيرند ثانياً عـالوه بـر مفـاهيم شـهيد و            هاي جديد درسي مورد بررسي قرار مي       اين در اين پژوهش اوالً كتاب     بنابر
  .شوند مي شهادت مفاهيم ايثار و جانبازي هم بررسي

  : اهداف تحقيق

 .هاي درسي دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه ت در كتابدآگاهي از ميزان مفاهيم مربوط به ايثار و شها -

 ابتدايي،  ي  هاي درسي دوره   ت در كتاب   مفاهيم مربوط به ايثار و شهاد      ي  ها در ارائه   ها و نارسايي   اطالع از كاستي   -
 .راهنمايي و متوسطه
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 سؤاالت پژوهش

  :تحقيق داراي سؤاالت اساسي زير است

راهنمايي و متوسـطه امكـان مطـرح كـردن مفـاهيم ايثـار و        ،در دوره ابتداييدرسي هاي   يك از كتاب    دركدام -1
  شهادت وجود دارد؟

هاي درسي در دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه چه ميزان مفاهيم ايثار و شهادت مطـرح گرديـده                     در كتاب  -2
  است؟

                                                      روش پژوهش 

 محتواي  ي تحليل  از شيوه بنابراين در اين تحقيق. ي تحليل محتواست  استفاده در پژوهش شيوهروش مورد
 شده است و در مورد اشعار هر بيت    در نظر گرفته  يك جمله كامل  تحليل نيز توصيفي استفاده شده است و واحد

  .ست شده ا  يك واحد در نظر گرفته  نيز هر تصوير يك واحد و در مورد تصاوير

  جامعه آماري

راهنمايي و متوسطه و پيش دانـشگاهي مربـوط بـه            ،هاي درسي دوره ابتدايي     جامعه آماري تحقيق را كليه كتاب     
  .دهد  تشكيل مي1385-86سال تحصيلي 

  گيري شيوه نمونه

 از نظـر    هـايي كـه     كتـاب  ي  گيري انتخابي استفاده شـده اسـت و كليـه           نمونه ي  با توجه به هدف پژوهش از شيوه      
، طبـق نمونـه   مونـه بـراي مطالعـه انتخـاب شـده انـد      عنـوان ن  شهادت ارتباط دارنـد بـه   موضوع با مفاهيم ايثار و      

هـا ارتبـاطي بـا ايـن      اند زيرا موضوع اين كتـاب  مورد مطالعه قرار نگرفته... ، شيمي و   هايي از قبيل رياضيات     كتاب
  .مفاهيم ندارند

  حجم نمونه

 راهنمـايي   ي  عنـوان در دوره    21 ، در دوره ابتـدايي     عنوان كتاب   22تعداد   نتخابيصورت ا  ه ب   آماري فوق  ي  از جامعه 
هـاي زيـر      كه شامل عنوان   انتخاب شده است   پيش دانشگاهي    ي  عنوان در دوره   6 متوسطه و    ي  عنوان در دوره  24و

  :باشند مي
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  :                                                        دوره ابتدايي

  بخوانيم اول دبستان فارسي 

  فارسي بنويسيم اول دبستان 

  فارسي بخوانيم دوم دبستان 

  فارسي بنويسيم دوم دبستان 

  كتاب درسي دوم دبستان ) هاي آسمان هديه(ديني

  كتاب كار دوم دبستان ) سمانآهاي  هديه(ديني

  فارسي بخوانيم سوم دبستان 

  فارسي بنويسيم سوم دبستان 

  دبستان  سوم  تعليمات اجتماعي

  كتاب درسي سوم دبستان )  هاي آسمان هديه(ديني

  كتاب كار سوم دبستان ) هاي آسمان هديه(ديني

  فارسي بخوانيم چهارم دبستان 

   چهارم دبستان  فارسي بنويسيم

  قرآن چهارم دبستان 

   چهارم دبستان  تعليمات اجتماعي

   چهارم دبستان  كتاب درسي) هاي آسمان هديه(ديني

  انيم پنجم دبستان فارسي بخو

   پنجم دبستان  فارسي بنويسيم
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  قرآن پنجم دبستان 

  تعليمات اجتماعي پنجم دبستان 

  كتاب درسي پنجم دبستان ) هاي آسمان هديه(ديني

  كتاب كار پنجم دبستان) هاي آسمان هديه(ديني

   :دورره راهنمايي

  فارسي و دستور اول راهنمايي

  تعليمات ديني اول راهنمايي

  ول راهنماييتاريخ ا

  تعليمات اجتماعي اول راهنمايي 

  هنر اول راهنمايي

  آموزش قرآن مجيد اول راهنمايي

  عربي اول راهنمايي

  فارسي و دستور دوم راهنمايي

  تعليمات ديني دوم راهنمايي

  تاريخ دوم راهنمايي

  تعليمات اجتماعي دوم راهنمايي

  هنر دوم راهنمايي

  عربي دوم راهنمايي

  د دوم راهنماييآموزش قرآن مجي
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  فارسي و دستور سوم راهنمايي

  تعليمات ديني سوم راهنمايي

  تاريخ سوم راهنمايي

  تعليمات اجتماعي سوم راهنمايي

  آموزش هنر سوم راهنمايي

  آموزش قرآن مجيد سوم راهنمايي

  آمادگي دفاعي سوم راهنمايي

  :دوره متوسطه

  دين و زندگي  اول متوسطه) 1(قرآن و تعليمات ديني

  اول متوسطه) 1(ان فارسيزب

  اول متوسطه) 1(ادبيات فارسي

  اول متوسطه) 1(عربي

  آمادگي دفاعي دوم متوسطه

   كاردانش– فني وحرفه اي –  نظري دوم متوسطه) 2(زبان فارسي

   كاردانش– فني وحرفه اي –  نظري دوم متوسطه) 2(ادبيات فارسي

  علوم انساني ي ادبيات و  رشتهدوم متوسطه) 2(عربي

  علوم انساني ي ادبيات و  رشتهدوم متوسطه) 1(شناسي معهجا

  علوم انساني ي ادبيات و  رشتهدوم متوسطه) 1(تاريخ ايران و جهان

  علوم انساني ي ادبيات و  رشتهدوم متوسطه) 1(تاريخ ادبيات ايران و جهان
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  وم انسانيعل  ادبيات وي استثناي رشته زندگي سوم متوسطه به دين و )3(تعليمات ديني ن وقرآ

    ادبيات و علوم انسانيي استثناي رشته به عمومي سوم متوسطه )3(زبان فارسي

  . علوم و معارف اسالمي-لوم انسانيع هاي ادبيات و رشته سوم متوسطه )3(زبان فارسيزبان فارسي 

   ادبيات و علوم انسانيي استثناي رشته سوم متوسطه به )3(ادبيات فارسي

  هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك تهسوم متوسطه رش) 3(عربي

   ادبيات و علوم انسانيي سوم متوسطه رشته) 3(عربي

  رف اسالميا علوم و مع- ادبيات و علوم انسانيي سوم متوسطه رشته) 2(شناسي جامعه

   ادبيات و علوم انسانيي سوم متوسطه رشته)2(تاريخ ايران جهان

  ادبيات و علوم انساني ي سوم متوسطه رشته)2(تاريخ ادبيات ايران جهان

  علوم معارف علوم انساني و  ادبيات وي استثناي رشته تاريخ معاصر ايران سال سوم متوسطه به

   ادبيات و علوم انسانيي هاي ادبي سوم متوسطه رشته آرايه

   علوم و معارف اسالمي-هاي ادبيات و علوم انساني فلسفه سوم متوسطه رشته

   علوم و معارف اسالمي-ت و علوم انساني ادبياي منطق سوم متوسطه رشته

   پيش دانشگاهيي دوره

  ي پيش دانشگاهي دوره) 2و1(بينش اسالمي

  ي پيش دانشگاهي دوره) 2و1( زبان و ادبيات فارسي

   علوم و معارف اسالمي-هاي علوم انساني ي پيش دانشگاهي رشته دوره) 1(ادبيات فارسي

   علوم و معارف اسالمي-هاي علوم انساني تهي پيش دانشگاهي رش دوره) 2(ادبيات فارسي

  ي علوم انساني ي پيش دانشگاهي رشته دوره) 2و1(عربي
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  ي علوم انساني ي پيش دانشگاهي رشته تاريخ شناسي دوره

  هاي پژوهش  داده

مفـاهيم مربـوط    ) 1(اختصار در قالب جداول آماري نشان داده شده است، در جدول           هاي پژوهش به    داده
  .        باشد  مفهوم مي275 ابتدايي آورده شده است كه شامل ي ادت و ايثار و فداكاري در دورهبه شهيد و شه

   ابتداييي فداكاري در دوره ايثارو شهادت و مفاهيم مربوط به شهيد و): 1(جدول

  قالب مطالب

  عنوان كتاب

 تمرين و  نثر  داستان  شعر
  پرسش

  جمع  تصوير

  1      1       بخوانيم اول دبستان -فارسي 

36/0  

  2  1  1         بنويسيمفارسي بنويسيم اول دبستان

73/0  

  6      4    2   بخوانيم دوم دبستان-فارسي 

18/2  

  4    4         بنويسيم دوم دبستان-فارسي 

45/1  

  2    1  1      دبستان  درسي دوم كتاب)آسمان هاي هديه(ديني

73/0  

  2    2        كتاب كار دوم دبستان) سمانآهاي  هديه(ديني 

73/0  

  38  2  15  17    4   بخوانيم سوم دبستان-سي فار

82/13  
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  15  4  8  3       بنويسيم سوم دبستان-فارسي 

45/5  

  18  5    13       سوم دبستان تعليمات اجتماعي

54/6  

  41  3  14  5  15  4  كتاب درسي سوم دبستان)  هاي آسمان هديه(ديني

91/14  

  2      2      كتاب كار سوم دبستان) هاي آسمان هديه(ديني

73/0  

  29    9    20    بخوانيم چهارم دبستان  -رسيفا

54/10  

  5  5           چهارم دبستان  بنويسيم-فارسي 

82/1  

  1      1      قرآن چهارم دبستان 

36/0  

  3    1      2   چهارم دبستان تعليمات اجتماعي

1/1  

  17  1  6  10      چهارم دبستان كتاب درسي) هاي آسمان هديه(ديني

18/6  

  23  1  6  6    10   بخوانيم پنجم دبستان-فارسي 

36/8  

  3  1  2         پنجم دبستان  بنويسيم-فارسي 
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1/1  

  2      2      قرآن پنجم دبستان 

73/0  

  53  11  7  35      تعليمات اجتماعي پنجم دبستان 

27/19  

  2      2      كتاب درسي پنجم دبستان) هاي آسمان هديه(ديني

73/0  

  6  2  2  2      كتاب كار پنجم دبستان) هاي آسمان هديه(ديني

18/2  

  22  جمع

8%  

35  

13%  

104  

38%  

78  

28%  

36  

13%  

275  

در % 8هاي درسي دوره ابتدايي،       كار رفته در كتاب    هشود، از ميان مفاهيم ب     گونه كه در جدول فوق مالحظه مي       همان
در قالـب تـصوير آورده      % 13در قالب تمرين و پرسـش و        % 28در قالب نثر،    % 38در قالب داستان،    % 13قالب شعر،   
 .شده است
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متوسـطه  ) 3(ي راهنمـايي و در جـدول        مفاهيم مربوط به شهيد و شهادت و ايثار و فداكاري در دوره           ) 2(در جدول   
  .ارائه شده است

  مفاهيم مربوط به شهيد و شهادت و ايثار و فداكاري در دوره راهنمايي): 2(جدول

                     قالب  مطالب                   
  عنوان كتاب

 تمرين و  نثر  داستان  شعر
  پرسش

  جمع  تصوير

  25  1  6  18       فارسي و دستور اول راهنمايي
43/6  

  39    11  28      تعليمات ديني اول راهنمايي
02/10  

  6    1  5      تاريخ اول راهنمايي
54/1  

  1      1      تعليمات اجتماعي اول راهنمايي
26/0  

  1      1      هنر اول راهنمايي
26/0  

  5  1    4       آموزش قرآن مجيد
28/1  

  2    1  1      عربي اول راهنمايي
51/0  

  55  4  7  36    8  فارسي و دستور دوم راهنمايي
14/14  

  27  3  6  18      تعليمات ديني دوم راهنمايي
94/6  

  36  1  5  30      تاريخ دوم راهنمايي
25/9  
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  3  3          تعليمات اجتماعي دوم راهنمايي
77/0  

  3  1        2  هنر دوم راهنمايي
77/0  

  35  13    22      دوم راهنماييعربي 
99/8  

  1      1       آموزش قرآن مجيد دوم راهنمايي
26/0  

  9    1  8      فارسي و دستور سوم راهنمايي
31/2  

  28    4  24      تعليمات ديني سوم راهنمايي
20/7  

  82  8  17  57      تاريخ سوم راهنمايي
08/21  

  4  1    3       تعليمات اجتماعي سوم راهنمايي
03/1  

  7  1    4    2  ماييهنر سوم راهن
80/1  

  9  1    8        آموزش قرآن سوم راهنمايي
31/2  

  11  4    7      آمادگي دفائي سوم راهنمايي
83/2  

  12  جمع
08/3  

  276  
95/70  

59  
17/15  

42  
80/10  

389  
100  

 

 



_____________________________________________________________________________  

13 

  مفاهيم مربوط به شهيد و شهادت و ايثار و فداكاري در دوره متوسطه): 3(جدول

              قالب مطالب                                 
  عنوان كتاب

تمرين   نثر  داستان  شعر
 و

  پرسش

  جمع تصوير

دين و زندگي  اول ) 1(قرآن و تعليمات ديني
  متوسطه

    1  1    2  
30/0  

  2    1  1      اول متوسطه) 1(زبان فارسي
30/0  

  101  5  12  36    48  اول متوسطه) 1(ادبيات فارسي
21/15  

  11  2  1  8      ل متوسطهاو) 1(عربي
66/1  

  51  5    46      ها آمادگي دفاعي دوم متوسطه كليه رشته
68/7  

 فني -دوم متوسطه  نظري ) 2(زبان فارسي
   كاردانش -وحرفه اي 

    2  1    3  
45/0  

 فني -دوم متوسطه نظري ) 2(ادبيات فارسي 
   كاردانش -اي وحرفه

19    1  3    23  
46/3  

ات و علوم دوم متوسطه رشته ادبي) 2(عربي
  انساني 

    1  10    11  
66/1  

 ادبيات و ي دوم متوسطه رشته) 1(شناسي جامعه
   علوم و معارف اسالمي -علوم انساني 

        1  1  
15/0  

 ي دوم متوسطه رشته) 1(تاريخ ايران جهان
  ادبيات و علوم انساني

    32  6    38  
72/5  

دوم متوسطه ) 1(تاريخ ادبيات ايران جهان
  علوم انساني ادبيات و ي رشته

2    7  2    11  
66/1  
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دين و زندگي  سوم ) 3(قران و تعليمات ديني
  ادبيات و علوم انسانيي استثناي رشته متوسطه به

    13  4    17  
54/2  

استثناي  به عمومي سوم متوسطه )3(زبان فارسي
  رشته ادبيات و علوم انساني

      2    2  
30/0  

هاي ادبيات و   تخصصي رشته) 3(زبان فارسي
 علوم و معارف اسالمي سوم -علوم انساني 

   متوسطه

1      1    2  
30/0  

استثناي  سوم متوسطه به) 3(ادبيات فارسي
   ادبيات و علوم انسانيي رشته

12    22  4    38  
72/5  

هاي علوم تجربي و  سوم متوسطه رشته) 3(عربي
  رياضي فيزيك

    26  5  4  35  
27/5  

 ادبيات و علوم ي  سوم متوسطه رشته) 3(عربي
  انساني 

    1  10    11  
66/1  

 ادبيات و ي سوم متوسطه رشته) 2(جامعه شناسي
  رف اسالميا علوم و مع-علوم انساني

        4  4  
60/0  

 ي  سوم متوسطه رشته )2(تاريخ ايران جهان
  ادبيات و علوم انساني

    95  19  9  123  
52/18  

سوم متوسطه ) 2(تاريخ ادبيات ايران جهان
  ادبيات و علوم انساني ي رشته

14    1      15  
26/2  

استثناي  تاريخ معاصر ايران سال سوم متوسطه به
  رشته ادبيات و علوم انساني و علوم معارف

    85  40  18  143  
54/21  

هاي ادبي سوم متوسطه رشته ادبيات و علوم  آرايه
  انساني

18          18  
71/2  

هاي ادبيات و علوم  فلسفه سوم متوسطه رشته
   علوم و معارف اسالمي-ي انسان

    1      1  
15/0  

ي ادبيات و علوم  منطق سوم متوسطه رشته
   علوم و معارف اسالمي-انساني

    1      1  
15/0  
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  114  جمع
17/17  

  380  
23/57  

122  
37/18  

48  
23/7  

664  
100  

 

  نتيجه گيري

شـرح    االت پژوهش بـه   سؤي هر يك از       آمده درباره  دست ، نتايج به  آوري شده   طبق اطالعات جمع  در اين پژوهش    
    :زير است

راهنمايي و متوسطه امكان مطرح كردن مفاهيم ايثـار و شـهادت             ،ي ابتدايي   هاي درسي در دوره     در چه كتاب   -1
  وجود دارد؟

هاي درسـي زيـر امكـان درج         ، در كتاب  هاي درسي   شهادت با موضوعات كتاب    با توجه به سنخيت مفاهيم ايثار و      
  :ود داردمفاهيم ايثار و شهادت وج

  بخوانيم  اول دبستان -فارسي 

  بنويسيم اول دبستان-فارسي 

 قرآن اول دبستان

  بخوانيم دوم دبستان-فارسي 

  بنويسيم دوم دبستان-فارسي 

 قرآن دوم دبستان

  كتاب درسي  دوم دبستان-) هاي آسمان هديه(ديني

  كتاب كار دوم دبستان-) هاي آسمان هديه(ديني

 م دبستان بخوانيم سو-فارسي

  بنويسيم سوم دبستان-فارسي

 قرآن سوم دبستان
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 كتاب درسي سوم دبستان) هاي آسمان هديه(ديني

 كتاب كار سوم دبستان) هاي آسمان هديه(ديني

 تعليمات اجتماعي سوم دبستان

  بخوانيم چهارم دبستان- فارسي

  بنويسيم چهارم دبستان-فارسي

 قرآن چهارم دبستان 

 كتاب درسي چهارم دبستان) هاي آسمان هديه(ديني

 كتاب كار چهارم دبستان) هاي آسمان هديه(ديني

 تعليمات اجتماعي چهارم دبستان

  بخوانيم پنجم دبستان-فارسي 

  بنويسيم پنجم دبستان-فارسي 

 قرآن پنجم دبستان

 تعليمات اجتماعي پنجم دبستان

 كتاب كار پنجم دبستان) هاي آسمان  هديه(ديني

 كتاب درسي پنجم دبستان) سمانهاي آ هديه(ديني

  تعليمات ديني اول راهنمايي

  فارسي و دستور اول راهنمايي

 تاريخ اول راهنمايي

  تعليمات اجتماعي اول راهنمايي
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  هنر اول راهنمايي

  آموزش حرفه و فن اول راهنمايي

  آموزش قرآن مجيد اول راهنمايي

  عربي اول راهنمايي

  فارسي و دستور دوم راهنمايي

  وم راهنماييرياضي د

  تعليمات ديني دوم راهنمايي

  تاريخ دوم راهنمايي

 تعليمات اجتماعي دوم راهنمايي

  هنر دوم راهنمايي

  عربي دوم راهنمايي

  آموزش قرآن مجيد دوم راهنمايي

  فارسي و دستور سوم راهنمايي

  تعليمات ديني سوم راهنمايي

  تاريخ سوم راهنمايي

 تعليمات اجتماعي سوم راهنمايي

  وم راهنماييهنر س

  آمادگي دفاعي سوم راهنمايي

  آموزش قرآن مجيد سوم راهنمايي
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  عربي سوم راهنمايي

  : متوسطهي دوره

  اول متوسطه) 1(دين و زندگي

  اول متوسطه) 1(زبان فارسي

  اول متوسطه) 1(ادبيات فارسي

  اول متوسطه) 1(يعرب

  مطالعات اجتماعي اول متوسطه

  آمادگي دفاعي دوم متوسطه

  دوم متوسطه) 2(دگيدين و زن

  دوم متوسطه) 2(زبان فارسي

  دوم متوسطه) 2(ادبيات فارسي

  دوم متوسطه) 2(عربي

   علوم انساني دوم متوسطه ي ويژه)2(عربي

  دوم متوسطه) 1(شناسي جامعه

  دوم متوسطه) 1(تاريخ ايران و جهان

  دوم متوسطه) 1(تاريخ ادبيات ايران و جهان

  سوم متوسطه) 3(دين و زندگي

  عمومي سوم متوسطه) 3( فارسيزبان

  زبان فارسي تخصصي علوم انساني سوم متوسطه
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  سوم متوسطه) 3(ادبيات فارسي

  ادبيات فارسي تخصصي علوم انساني سوم متوسطه

  سوم متوسطه) 3(عربي

   علوم انساني سوم متوسطهي ويژه) 3(عربي

  سوم متوسطه) 2(شناسي جامعه

  سوم متوسطه) 2(تاريخ ايران و جهان

  سوم متوسطه) 2(خ ادبيات ايران و جهانتاري

  هاي ادبي سوم متوسطه آرايه

  پيش دانشگاهي) 2و1(بينش اسالمي

  پيش دانشگاهي) 2و1(زبان و ادبيات فارسي

  پيش دانشگاهي) 1(ادبيات فارسي

  پيش دانشگاهي) 2(يادبيات فارس

  پيش دانشگاهي) 2و1(عربي

  شناسي پيش دانشگاهي  تاريخ

  نشگاهيعلوم اجتماعي پيش دا

 ابتدايي، راهنمايي و متوسطه چه ميزان مفاهيم ايثار و شهادت مطرح گرديده             ي  هاي درسي در دوره      در كتاب  -2
  است؟

ي ايثار و شهادت آورده شده اسـت          بارهفهوم در م 275ي ابتدايي     آمده در مجموع در دوره      دست با توجه به نتايج به    
  .وم مربوط به ايثار و فداكاري است مفه162شهادت و مفهوم مربوط به شهيد و 111كه از اين تعداد 
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مفهـوم مربـوط بـه       236ي ايثار و شهادت آورده شده است كه از اين تعداد            بارهمفهوم در   389ي راهنمايي   در دوره 
  .وم مربوط به ايثار و فداكاري استمفه 165 شهيد و شهادت و

ثار و شهادت آورده شده اسـت كـه از ايـن تعـداد              ي اي   باره مفهوم در  825وسطه و پيش دانشگاهي   ي مت   و در دوره  
  .وم مربوط به ايثار و فداكاري استمفه301مفهوم مربوط به شهيد و شهادت و 562

اينكـه مفـاهيم ارزشـي در     ، بـا توجـه بـه   زيع مفاهيم در سه دوره مناسب اسـت شود تو  گونه كه مالحظه مي    همان
كـار رفتـه     تـر بـه    ها اين مفاهيم بيش     دارتر است در اين دوره     آموزان معني  ي راهنمايي و متوسطه براي دانش       دوره
  .است

در قالـب   ) درصـد 2(مفهـوم 35در قالـب شـعر        ) درصـد 14(مفهـوم 212ي مطالب نيز در مجموع      از نظر قالب ارائه   
 مفهـوم 133در قالـب تمـرين و پرسـش و          ) درصـد 19(مفهوم282در قالب نثر    ) درصد5/55( مفهوم 827داستان  

  . تصوير ارائه شده استصورت به) درصد10(

  :ي ابتدايي بدين شرح است ي مطالب به تفكيك در دوره قالب ارائه

 78ب نثر   در قال ) درصد 38(مفهوم   104قالب داستان    رد )درصد13( مفهوم35در قالب شعر      ) درصد  8(مفهوم    22
  .ه شده استصورت تصوير ارائ به) درصد 13(مفهوم  36در قالب تمرين و پرسش و ) درصد 28(مفهوم 

  :ي مطالب عبارتند از ي راهنمايي قالب ارائه در دوره

قالـب تمـرين و     در  ) درصـد  15(مفهـوم   59 در قالب نثر     )درصد 71(مفهوم   276در قالب شعر    ) درصد3(مفهوم    12
  .صورت تصوير ارائه شده است به )درصد 1 (هوم مف 42 پرسش و

  :ترتيب زير است مطالب بهي   ارائهي متوسطه و پيش دانشگاهي قالب در دوره

 در قالب تمـرين و      )درصد  18(مفهوم   145 ،درقالب نثر ) درصد54(مفهوم    447در قالب شعر،    ) صد22(مفهوم  178
  .صورت تصوير ارائه شده است به) درصد  7( مفهوم 55پرسش و 

همـاهنگي بـين    ، ايـن    هاي تحـصيلي همـاهنگي وجـود دارد        رهاز نظر ارتباط عمودي و افقي بين مفاهيم بين دو         
 سـوم   ،مفهـوم  14مفهـوم، دوم ابتـدايي       9ي اول ابتـدايي       خـورد، در پايـه     چـشم مـي    ي تحـصيلي نيـز بـه      هـا   پايه

، چهـارم و  ي سـوم  مفهوم آورده شده است، البته بين پايه   93 ابتدايي   مفهوم و پنجم   55، چهارم   مفهوم 114 ابتدايي
  .خورد چشم مي هماهنگي جزئي به ناپنجم ابتدايي
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مفهوم آورده شده است كـه       113 مفهوم و سوم راهنمايي    130 ، دوم راهنمايي  مفهوم 79اهنمايي نيز   ي اول ر    پايهدر  
   .در مجموع تناسب مفاهيم در هر سه پايه مناسب است

مفهوم آورده شده است كه با توجه به حجم          161ي پيش دانشگاهي      مفهوم و در دوره    664ي متوسطه نيز      در دوره 
  .خورد چشم مي ها هماهنگي الزم به اد درسمطالب و تعد

شود،  گونه كه مالحظه مي هادت همانايثار و مفاهيم مربوط به شهيد و شولي در تعداد مفاهيم مربوط به 
  .خورد چشم مي ناهماهنگي به

 .وم مربوط به ايثار و فداكاري استمفه 628مفهوم مربوط به شهيد و شهادت و  1009 در مجموع 

  هاي درسي وجود دارد؟ هايي در ارائه مفاهيم ايثار و شهادت در كتاب ي چه نارساي-3

هاي زير مفاهيم ايثـار و        ها وجود دارد  در كتاب      هايي كه امكان آوردن مفاهيم ايثار و شهادت در آن          از ميان كتاب  
  . اين مفاهيم مورد توجه قرار گيردها نيز شهادت آورده نشده است كه ضروري است در آن

 م دبستانقرآن دو

 قرآن سوم دبستان

 كتاب كار چهارم دبستان) هاي آسمان هديه(ديني

  عربي سوم راهنمايي

  دوم متوسطه) 2(دين و زندگي

ي ابتدايي به ميزان انـدك از         هاي ارائه از داستان و حكايت چندان توجهي نشده است و فقط در دوره              از نظر قالب  
  .داستان استفاده شده است

  توان ارائه كرد؟  موجود چه پيشنهاداتي مي براي  رفع نقايص-4

  پيشنهادات

نظـران در    به اعتقاد صاحب  . گردد ي از رويكرد تلفيقي بيشتر مؤثر واقع مي         در درج مفاهيم ايثار و شهادت استفاده      
طبق اين رويكرد موضـوعات مختلـف      ). 1385ملكي  (ايد از رويكرد تلفيقي استفاده شو     هاي درسي ب   طراحي برنامه 
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شـود مـثالً در    صورت مرتبط با هم در نظـر گرفتـه مـي         شود بلكه مفاهيم به     ت جدا از هم آموزش داده نمي      صور به
  .گيرد درس تاريخ مسائل اخالقي و ارزشي و يا مسائل بهداشتي نيز مورد توجه قرار مي

  .تر استفاده شود ي مفاهيم بيش از هنر و گرافيك در ارائه

از داستان چندان اسـتفاده نـشده اسـت و بـا توجـه بـه                ي مطالب     هاي ارائه   قالبگونه كه اشاره شد از ميان        همان
  .تر مورد استفاده قرار گيرد آموزان ضروري است بيش جذابيت داستان براي دانش

قـرآن  ،  كتاب كـار چهـارم دبـستان      ) هاي آسمان   هديه(ديني،  ، قرآن سوم دبستان   قرآن دوم دبستان  هاي   در كتاب 
، اهيم ايثار و شـهادت قابـل درج اسـت         دوم متوسطه نيز مف   ) 2(، دين و زندگي   مايي راهن ، عربي سوم  سوم دبستان 

  .ها نيز اين مفاهيم مورد توجه قرار گيرد اين در اين كتاببنابر

ها نيز مطالبي آورده شـود،    آني ارهباي نشده است كه ضروري است در     در ميان وزراي شهيد به شهداي زير اشاره       
، شـهيد علـي   پور، شهيد موسي كالنتري، شهيد محمد علي فياض بخش         د حسن عباس  ي، شه شهيد محمود قندي  
  .، شهيد رحمان دادمان نيز پرداخته شود، شهيد محمد جواد فكوري، شهيد موسي نامجواكبر سليمي جهرمي

آمـوزان از مفـاهيم ايثـار و شـهادت بررسـي              ضروري است تحقيقي صورت گيرد تا ميزان آگاهي و شناخت دانش          
  .شود

اي بـا عـضويت      ، بهتـر اسـت كميتـه      گيرنـد  دائم مورد بازنگري قـرار مـي      طور   ههاي درسي ب   اينكه كتاب  با توجه به  
ـ        امور ايثـارگران   سي و بنياد شهيد و    ريزي و تأليف كتب در     كارشناساني از دفتر برنامه    طـور   ه، تـشكيل گـردد تـا ب

  . بررسي قرار دهدهاي درسي در خصوص ايثار و شهادت را مورد  مداوم مفاهيم كتاب

در پژوهشي كه    )1378اميدي(طوري كه    به ،گيرد هاي گذشته قرار مي    اين پژوهش و نتايج آن در راستاي پژوهش       
المي مـورد   و بعـد از انقـالب اسـ       نقـالب اسـالمي     ، بين قبل از ا    هاي درسي  هاي مطرح شده در كتاب     شدر آن ارز  

، ايـن   تر توجه شده است    هاي ديني بيش   ارزشاي درسي به    ه در كتاب مقايسه قرار گرفته است، نتيجه نشان داده        
  .هاي ديني است ي اسالمي احياي ارزشهاي مهم جمهور  بدان جهت است كه يكي از ويژگي

مفهـوم   211  انجام شـده نـشان داده شـده كـه در مجمـوع           )1363(وزارت ارشاد اسالمي  نتايج پژوهشي كه توسط     
بت بـه سـاير مفـاهيم قابـل     كار رفته كه نس ه ابتدايي بي  هاي درسي دوره   بدر كتا ... طلبي و ايثار و    باره شهادت در

  . توجه است
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آن  كه در (هاي دفاع مقدس    در پژوهشي كه توسط كاظمي و اثباتي انجام شده مشخص شده كه ارزش             طور همين
  .رفته است گتر مورد توجه قرار هاي ديني  و ملي كم نسبت به ارزش) گيرد م ايثار و شهادت نيز جاي ميمفاهي

هاي اخير مفاهيم شـهيد و   انجام شده نشان داده شده است كه در سال     1379پژوهشي كه توسط نگارنده در سال     
هاي  باره در كتاب    ل توجهي در اين   ريزان و مؤلفان كتب درسي بوده است و مفاهيم قاب          شهادت مورد عنايت برنامه   

  . اين باره وجود نداردنگي الزم دردرسي آورده شده است ولي انسجام و هماه

گيري كرد كه پس از پيروزي انقـالب اسـالمي           توان چنين نتيجه   هاي انجام شده مي    در مجموع با بررسي پژوهش    
هـاي درسـي را    مورد توجه بوده است و همواره بخش قابل توجهي از مفاهيم كتاب         تر موضوع ايثار و شهادت بيش    

  .ارائه مفاهيم وجود نداشته است در امبه خود اختصاص داده است ولي هماهنگي و انسج

هـاي جديـد     هايي كه قبالً انجام شده اين است كه در اين پژوهش اوالً كتـاب              تفاوت اين پژوهش با ديگر پژوهش     
طـور    ثانياً عالوه بر مفاهيم شهيد و شهادت مفاهيم ايثار و جانبازي هـم بـه               ،درسي مورد بررسي قرار گرفته است     

  .تجداگانه  بررسي شده اس

  

  :فهرست منابع

  .ليف كتب درسيريزي و تأ دفتر برنامه ابتدايي،ي  هاي درسي دوره ها در كتاب  ارزشبررسي)1384( محمد،آرمند

هـاي درسـي آمـوزش و         بررسي جايگاه و ميزان درج آثار و مفاهيم شهيد و شـهادت در كتـاب              )1378(آرمند، محمد 
  .الميدفتر تحقيق و پژوهش بنياد شهيد انقالب اس پرورش،

هاي درسي پنجم ابتدايي در مـورد امـام           تناسب و سازگاري مفاهيم ارائه شده در كتاب       ) 1380(اسكندري، محمدرضا،   
  .هاي ذهني شاگردان  با برداشت)ع(علي

  هـاي  هـاي درسـي دوره دبيرسـتان، در سـال          هاي معرفي شـده در كتـاب       تحليل محتواي ارزش  )1378(اميدي، كوثر 
  . كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطباييي نامه ان پاي1372-76 و 56-1352 

، علي امير غدير ويژة سال بزرگداشت       هاي درسي چگونه ترسيم شده است       اب در كت  )ع(سيماي علي ) 1380(رباني جعفر 
  .السالم، دفتر انتشارات كمك آموزشي اميرالمؤمنين عليه

راهنمـايي و سـال اول آمـوزش         ،ي مقاطع ابتدايي  هاي درس   واي كتاب تحليل محت )1383(زينب و كاظمي وريچ    اثباتي،
  .ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه .ملي و دفاع مقدس ،هاي ديني مي متوسطه از منظر ارزشعمو
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م تربيتي، به قلـم جمعـي از نويـسندگان، انتـشارات            ريزي درسي، علو   رويكرد تلفيقي در برنامه    )1385(ملكي، حسن 
  .سمت

 ابتـدايي،   ي  ههـاي دور     ترسيم شخصيت معصومين در كتـاب      ي  هبررسي نحو ) 1370(اد، هديه،   نژ  منفرد غالمرضا، كعبي  
هـاي   راهنماي عملي تحليـل محتـواي رسـانه        )1381(محمد نوريان،. دفتر مشاوره و تحقيق وزارت آموزش و پرورش       

  .انتشارات آموزش امير .آموزشي

  

  


