
 

 

  85- 105: 1393، زمستان 25پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 

  تبیین عوامل مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت 

  و تحلیل جایگاه آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران
  * نژاد مهدي سبحانی

  ** حسن نجفی

  *** زاده مقدم  علی

  6/4/94: پذیرش نهایی      15/10/93 :دریافت مقاله

  
  چکیده

 در آن جایگاه تحلیل و شهادت و ایثار فرهنگ عوامل مفهومی با هدف تبیین  ش ژوه پاین 

 توصیفی شامل پژوهش روش. ایران انجام شده است پرورش و آموزش بنیادین تحول سند

جامعه . رودشمار میبه يکاربرد زیآن ن کردیو رواست محتوا  لیتحل زیو ن ياسناد لیتحل

 بنیادین تحول سند و متن شهادت و ایثار فرهنگ با مرتبط متونشامل دو بخش  ،یپژوهش

 محدودیت و موضوع ماهیت به توجه است که با ،1390 ماه آذر مصوب پرورش، و آموزش

 شده واقع مورد بررسی و تحلیل آماري جامعه کل نظر، و صرف گیري نمونه از پژوهشی جامعه

بوده  محقق ساخته سیاهه تحلیل محتواي نیز و برداري فیش گیري، فرم ابزارهاي اندازه .است

 شاخصهاي از استفاده با محتوي تحلیل هاي داده و کیفی شیوه به اسنادي هاي داده. است

  اي ه  ه ت اف ی  ن ری ت  ده م ع. است مورد بررسی قرار گرفته  شانون آنتروپی تحلیلی فرایند در توصیفی

توان بر اساس  چارچوب مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت را می. 1: بیانگر این است که  ش ژوه پ

به  مرتبه 177  وع م ج م در. 2 .عامل تدوین نمود 43بعد و  4مدارك و مستندات مرتبط در 

 و عملیاتی توجه شده که میزان تراکم آن در بخش هدفهاي هنگ ایثار و شهادتعوامل فر

 تحول اجرایی نظام و نهادي درصد زیاد و در بخش چارچوب 22فراوانی و  39راهکارها با 

 عملی صفات بررسی، مورد عوامل بین. 3. درصد بسیار کم است 1/1فراوانی و  2بنیادین با 

 خود به را توجه بیشترین 404/0 اهمیت ضریب و 858/0 اطالعاتی بار میزان شهادت با و ایثار

شهادت توجهی نشده  و ایثار ارزش و داده و این در حالی است که به عامل جایگاه اختصاص

  .است

پرورش، تحلیل محتواي  و آموزش بنیادین تحول فرهنگ ایثار و شهادت، سند :هاواژه کلید

   .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
  

  sobhaninejad@shahed.ac.ir        دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد *

 hnajafih@yahoo.com   طالعات برنامه درسی دانشگاه شاهدکارشناس ارشد م: نویسنده مسئول **

 ali.mz20@yahoo.com     کارشناس ارشد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شاهد                ***
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 مقدمه

است که هـر کـدام از افـراد جامعـه تـالش       ي ایناي در گرو رشد و تعالی و پیشرفت هر جامعه

اهـد  نخوبـه دسـت   کنند با تقدم منافع دیگران بر منافع خود در این راستا قدم بردارند و چنین عملی 

خواهند از منافع خویش بگذرند به ارزشـهایی بـاالتر و واالتـر دسـت     آمد مگر اینکه افرادي که می

محـوري، تقـدیم    مصداق کامـل خـدا  . یابند که نهایت درجه مطلوب آن رضایت و قرب الهی باشد

1رضایت الهی بر رضایت خویشتن است که این عمل در دین مبین اسالم، ایثار
و از خودگذشـتگی   

این ایثار و از خودگذشتگی از کمترین مرتبه، کـه چشـم پوشـی از منـافع مـادي و دنیـوي       . نام دارد

2یابـد کـه شـهادت   شود و تا عالیترین درجه آن پایـان مـی  باشد، شروع می
و گذشـت از عزیزتـرین    

امعه به صورت مطلوبترین وضعیت این آرمان این است که در ج. منفعت است که جان انسانی باشد

3فرهنگ
  ).89: 1389پورطهماسبی و تاجور، (درآید  

4پذیري، امکان انتقال و نهادینه شدن به دلیل فرهنگ
5فرهنگ ایثار و شهادت 

گردد و  ممکن می 

جامعه جوان ایران با بیشترین مخاطب، واجد بهترین موقعیت انتقال و تثبیت این مفاهیم ارزشی است 

راین انتقال این ارزشها به نسل امروز از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت و     بناب). 57: 1389بهمنی، (

نخستین راه در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت از هر نسل به نسل دیگر، تعلیم و تربیـت برخـوردار از   

  ).32: 1388، عاشقی و مهدیونقهرمانی و (هاي ملی و بومی است  دانش و معرفت با استفاده از ریشه

مسـائل و موضـوعات    مـوزش و پـرورش بـه مثابـه نهـادي تأثیرگـذار در عرصـه       بدون شـک، آ 

با عنایت بـه اینکـه وزارت   . فرهنگ و سیاستگذاري فرهنگی دارد اجتماعی، نقش بسزایی در حوزه

 17 -18سـالگی در دوران کـودکی تـا حـدود      6آموزش و پرورش متولی تعلیم و تربیت از حدود 

هـاي   و اوایل دوران جوانی است و از آنجـا کـه بـر اسـاس نظریـه      سالگی در اواخر دوران نوجوانی

اي در زنـدگی هـر فـرد دارد     تعلیم و تربیت، این دوران نقش بسیار مهم و برجسته مختلف در فلسفه

سـازي فرهنـگ    دهی و نهادینـه  شکل در نتیجه، اهمیت و نقش وزارت آموزش و پرورش در عرصه

توان این گونه اذعان کرد که وزارت با در نظر گرفتن این نکته می. ایثار و شهادت قابل انکار نیست

 

1 - Sacrifice 

2 - Martyrdom 

3 - Culture 

4 - Internalize 

5 - Sacrifice & Martyrdom Culture 
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 87/  شهادت و تحلیل جایگاه آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایرانتبیین عوامل مفهومی فرهنگ ایثار و 

 

سـازي ایـن    آموزش و پرورش به عنوان یکی از سازمانهایی که موظـف اسـت بـه تـرویج و نهادینـه     

: 1391آبادي،  ابراهیم(فرهنگ ارزشمند بپردازد، نقش مهم و کلیدي در سیاستگذاري فرهنگی دارد 

29.(  

به تحوالت پرشتاب کنونی در عرصـه فرهنـگ جهـانی، نظـام آموزشـی      از سوي دیگر با توجه 

کشور ما نیز براي هماهنگی با این دگرگونیها و رویارویی با چالشهاي آنهـا نیازمنـد تغییـر و تحـول     

جانبـه و   اگرچه پس از پیروزي انقالب اسالمی، ضرورت تحـول همـه  ). 22: 1391بخشایش، (است 

شده است؛ زیرا انقالب اسالمی، فرهنگی  ش از پیش احساس میعمیق در نهاد آموزش و پرورش بی

بـه همـین   . است و تغییر فرهنگ و تحول در باورها و رفتارها را باید از کودکی و جوانی آغاز کـرد 

دلیل از آغازین روزهاي پیروزي انقالب، اجراي تحوالت بنیادین در دسـتور کـار مسـئوالن ارشـد     

هاي تحولی فراوانی تدوین و اجرا شـد کـه    و طرحها و برنامه نظام و آموزش و پرورش قرار گرفت

: 1389شوراي عالی آموزش و پـرورش،  (هر یک به دالیلی نتوانست به انتظارات جامعه پاسخ دهد 

3.(  

در نتیجه پس از سه دهه از پیـروزي انقـالب اسـالمی، ضـرورت تحـول بنیـادین در آمـوزش و        

چنان به قوت خود  سالمی ایران و آموزش و پرورش همپرورش نزد مسئوالن ارشد نظام جمهوري ا

و نهادهـاي سیاسـتگذار و   ) العالی ظله مد(باقی مانده بود و این امر به مطالبه جدي مقام معظم رهبري 

مسئول در حوزه فرهنگ و علم تبدیل شد تا اینکـه سـند تحـول بنیـادین و برنامـه راهبـردي و دراز       

ر در آموزش و پرورش کشـور توسـط جمعـی از صـاحبنظران و     جانبه و پایدا مدت براي تحول همه

بـه تصــویب شـوراي عــالی انقــالب    1390/  9/  7کارشناسـان تعلــیم و تربیـت تــدوین و در تــاریخ   

ترین مرجع سیاستگذاري فرهنگی کشور رسـید و بـراي اجـرا بـه آمـوزش و       فرهنگی به عنوان عالی

  ).298: 1391نوید ادهم، (پرورش ابالغ شد 

 و ایثار فرهنگ عوامل مفهومی جه به اهمیت این مقوله، این پژوهش در صدد است به تبیینبا تو

ایـران اقـدام کنـد تـا از ایـن       پـرورش  و آموزش بنیادین تحول سند در آن جایگاه تحلیل و شهادت

 مسـئوالن،  اختیـار  در مناسـبی  طریق ضمن شناسـایی و مشـخص نمـودن وضـعیت موجـود، تصـویر      

   .دهد قرار مندان عالقه سایر و ریزان برنامه
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    پیشینه پژوهش

تحلیل میزان توجه به مفاهیم «در پژوهشی تحت عنوان ) 1393(یزدخواستی  و جعفري هرندي

 درـ  1: به این نتایج دست یافتند» فرهنگ ایثار و شهادت در کتابهاي درسی دوره آموزش عمومی

. است شده توجه شهادت و ایثار فرهنگ با مرتبط عوامل مفهومی و محورها به مرتبه 1230 مجموع

 87 و 287 ،230 ،626 تاریخ و تعلیمات اجتماعی آسمانی، هاي هدیه فارسی، درکتابهاي آن میزان

 دوم فارسی کتاب و راهنمایی دوم کالس ایثار، محور به توجه بیشترینـ  2. است بوده مرتبه

 و اول تاریخ کتابهاي و ابتدایی دوم کالس اصطالحات، سایر محور به توجه کمترین و راهنمایی

  .است شده راهنمایی دوم

 اهداف در شهادت و ایثار عوامل فرهنگ جایگاه بررسی«در پژوهشی به ) 1393(زاده  مقدم

 بسیار نتیجه پژوهش نشان داد که اهداف مصوب توجه. پرداخته است» متوسطه دوره مصوب

 تداوم کرده است و به علت نداشتن شهادت و ایثار عوامل فرهنگ به کیفی و کمی نظر از ضعیفی

  .نیست هاي درسی دوره متوسطه جهتدهی مطلوب محتواي برنامه به قادر درونی، سازماندهی در

بررسی محتواي کتب درسی دوره راهنمایی «در پژوهشی با عنوان ) 1392(پور  شهرکی

که محتواي کتابهاي درسی دوره به این نتیجه رسید » تحصیلی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت

آموزان به ارزشهاي  راهنمایی در درونی نمودن فرهنگ ایثار و شهادت، افزایش اعتقاد دانش

آموزان با ویژگیهاي شهدا و تبلیغ و  فرهنگ ایثار و شهادت، احترام به قشر ایثارگران، آشنایی دانش

  .ه استترویج ارزشهاي فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس نقش داشت

ارزیابى برنامه درسى دوره ابتدایى «در پژوهشی با عنوان ) 1390(فوالدچنگ  و مرزوقی
به این نتایج دست یافتند که در اهداف کلى » از منظر فرهنگ ایثار و شهادت) اهداف و محتوا(

دوره ابتدایی تنها در حوزه اجتماعى یک مورد و در حوزه اهداف سیاسى دو مورد و در اهداف 

نتایج تحلیل محتوا نشان . است  قادى نیز تنها یک مورد به طور مستقیم به این موضوع پرداختهاعت

چنین داد که در کتابهاي درسى دوره ابتدایى، بیشتر به مبانى ایثار و شهادت پرداخته شده است؛ هم

شده و از  گرایى پرداخته از بین عوامل مبانى ایثار و شهادت بیشتر به صفات متعالى، همدلى و حق

  .بین عوامل مفاهیم ایثار و شهادت نیز مقوله معرفى الگوها مورد توجه بیشترى بوده است

هاي پرورش فرهنگ شهادت در نظام تعلیم و  شیوه«در پژوهشی با عنوان ) 1389(هاونگی 
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 تدوین برنامه درسی مبتنی بر عوامل فرهنگ شهادتـ  1: کند  این راهکارها را پیشنهاد می» تربیت

بررسی تأثیرات زیانبار برنامه درسی پنهان از جنبه فرهنگ ایثار و ـ  2 در مقاطع گوناگون تحصیلی

شناسایی ـ  4چگونگی استفاده از زبان هنري در پرورش فرهنگ ایثار و شهادت ـ  3شهادت 

  .فرصتهاي یادگیري مناسب از جنبه فرهنگ ایثار و شهادت

 مفاهیم به توجه میزان بررسی« عنوان با) 1387( شییوزبا و نژاد سبحانی پژوهش هاي یافته

 راهنمایی دوره دینی تعلیمات و اسالمی فرهنگ درسی کتابهاي محتواي در شهادت و ایثار فرهنگ

ن عوامل ترین  عمدهـ  1: است قرار این از »کشور در شدن کشته شامل شهادت و ایثار فرهنگ مبی 

 تجاوزگري با مبارزه طلبی، خشونت با معارضه خداجویی، دگرخواهی، خودگذشتگی، از خدا، راه

 و مقاومت سازندگی، و تالش دادن، انجام وظیفه از باالتر کاري خدا، راه در مبارزه ظلم، و

 و تقوا گروهی، کار در مشارکت بینش، و بصیرت دادن، انجام شایسته عمل ایستادگی،

 بر توکل صبر، و قناعت الهی، تکلیف اداي عدالت، منادي شرافت، و عزت با مردن پرهیزکاري،

 کتابهاي تحلیل مجموع درـ  2. است دنیاپرستی از دوري و حقیقت و صداقت فداکاري، و خدا

 به مرتبه 299 این کتابها، حاکی بود که راهنمایی  دوره دینی تعلیمات و اسالمی فرهنگ درسی

 جهل و ظلم با مبارزه عوامل  به توجه بیشترینـ  3 .است کرده توجه شهادت و ایثار فرهنگ عوامل 

 بیشتر از کاري عوامل به توجه کمترینـ  4. است بوده) مرتبه 54( ایستادگی و مقاومت) مرتبه 64(

  .است بوده) مرتبه یک( سازندگی و تالش و) توجه بدون( دادن انجام وظیفه

 دوره درسی کتابهاي در شهادت و ایثار مفاهیم بررسی« عنوان با خود تحقیق در) 1387( آرمند

 ارتباط نظر از و است مناسب دوره سه در مفاهیم توزیع که دریافت »متوسطه و راهنمایی ابتدایی،

  .دارد وجود هماهنگی تحصیلی هاي دوره بین مفاهیم بین عمودي

پاسداري از فرهنگ ایثار و شهادت در حوزه «در پژوهش خود تحت عنوان ) 1385(پور  رعنایی

توجهی کادر  ، نقص در کتابهاي درسی، ضعف در فضاي فیزیکی مدارس و بی»ش و پرورشآموز

  .کند کننده فرهنگ ایثار و شهادت معرفی می  آموزشی را به عنوان مهمترین عوامل تضعیف

نقش و کارکرد نهادهاي آموزشی در انتقال ارزشهاي «در پژوهشی با عنوان ) 1382(زاده  حسن

این نتیجه رسید که نهادهاي آموزشی هر کشور در انتقال ارزشها، سنتها و  به» فرهنگیـ  اجتماعی

اجتماعی آن  ـ هنجارهاي اجتماعی نقش مهمی دارد و منعکس کننده ارزشها و هنجارهاي فرهنگی

  .رودجامعه به شمار می
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1هاي تیسدل یافته
2، آیزنر)2003( 

3و ژیرو) 2002( 
از  به این نکته اشاره دارد که یکی) 1992( 

اهداف مهم مدارس تدوین برنامه درسی در راستاي پرورش باورها، نگرشها و رفتارهاي ارزشی و 

4چنین پژوهشهاي دیگري نیز مانند میدگلی و اندرمانهم. فرهنگی ملتهاست
5، نیمی و جون)2003( 

 

5جون
6و ریبا) 1993( 

دهدکه آموزش ارزشها از طریق نظام آموزشی بسیار مؤثر نشان می) 1997( 

  .اي بهتر و مطلوبتر ایجاد کنند تواند نسل نو را قادر سازد تا جامعه ست؛ چرا که میا

  

  سؤاالت پژوهش

  است؟  عوامل  فرهنگ ایثار و شهادت کدامـ  1

در محتواي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران به چه میزان به عوامل  فرهنگ ایثار ـ  2

  و شهادت توجه شده است؟

  

  روش پژوهش

7محتوا تحلیل نیز و اسنادي تحلیل شامل توصیفی پژوهش به شیوه
 بدین شده است انجام 

 متون از اسنادي تحلیل روش کمک به شهادت و ایثار فرهنگ عوامل مفهومی ابتدا که صورت

 و آموزش بنیادین تحول سند آنها در به توجه میزان سپس مشخص، و پژوهشی سوابق و نظري

8کرلینجر .است شده محتوا تحلیل ایران، پرورش
تحلیل محتوا را ) 390: 1384به نقل از بیابانگرد، ( 

 تحقیق، این در ثبت واحد. روشی پژوهشی براي توصیف عینی، منظم و کمی متغیرها دانسته است

 شمارش روش. شود می اطالق محتوا رمزگذاري قابل و معنادار بخش به ثبت واحد. است مضمون

 طبقات یعنی است؛ اي جعبه روش با تحقیق این در شاخصها تعیین و بندي مقوله. است فراوانی نیز

 نیز شده تعیین پیش از روش آن، به دلیل همین به و شود می تعیین تحقیق اجراي از قبل)  ها مقوله(

 

1 - Tisdell 

2 - Eisner 

3 - Giroux 

4 - Midgley & Anderman 

5 - Niemei & Junn 

6 - Ryba 

7 - Content Analysis 

8 - Kerlinger 
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 ).65: 1387 نوریان،( گویند می

  

  پژوهش نمونه آماري و جامعه

و در  شهادت، و ایثار فرهنگ با مرتبط متوندر بخش تحلیل اسنادي تمام  پژوهشی جامعه

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه ) فصول هشتگانه(بخش تحلیل محتوا نیز متن 

  :است که در جدول ذیل آمده است 1390

  

  جامعه پژوهشی تحلیل محتوا به تفکیک فصل: 1جدول 

 شماره صفحه عنوان

 5 مقدمه

 6 - 8 کلیات: فصل اول

 9 -11 بیانیه ارزشها : فصل دوم

 12 بیانیه مأموریت: فصل سوم

 13 -14 انداز چشم: فصل چهارم

 15 هدفهاي  کالن: فصل پنجم

 16 -17 راهبردهاي کالن: فصل ششم

 18 – 33 هدفهاي  عملیاتی و راهکارها: فصل هفتم

 34 -  35 چارچوب نهادي و نظام اجرایی تحول بنیادین: فصل هشتم

  

 و ،نظر صرف گیري نمونه از پژوهشی جامعه محدودیت و پژوهش موضوع ماهیت به توجه با

 بنیادین تحول سند کل متن عالوه به شده بررسی اسنادي تحلیل بخش در مرتبط آماري جامعه کل

   .است شده امحتو تحلیل ایران نیز پرورش و آموزش

  

  گیري اندازه ابزارهاي

برداري از اطالعات و در بخش  تحلیل اسنادي فرمهاي فیشگیري در بخش  اندازه ابزارهاي

چک لیست محقق ساخته بود که به منظور تدوین آن، تعداد قابل توجهی از منابع  تحلیل محتوا نیز

 2مرتبط به شکل جدول شماره  بررسی و عوامل  نظري و پژوهشی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت
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  . استخراج شد

 

  روایی

1روایی وجود از اطمینان حصول منظور به
 متخصصان نظر و محتوایی صوري، روایی روش از 

 با مرتبط مفهومی عوامل  تمام شامل که محتوا، تحلیل اولیه فرم که ترتیب این به است؛ شده استفاده

 حوزه متخصصان و درسی ریزي  برنامه صاحبنظران از گروهی اختیار در بود شهادت و ایثار فرهنگ

 لیست چک آنها نظر اعمال از پس که گرفت قرار اصالح و تغییر براي شهادت و ایثار فرهنگ

  .شد تهیه )2جدول شماره ( مفهومی چارچوب قالب در محتوا تحلیل

  

  پایایی

2تأمین پایاییبه منظور 
3ابزار، از روش ویلیام اسکات 

بدین صورت  ؛استفاده شده است) 1391( 

نظران حوزه علوم تربیتی و فرهنگ ایثار و بصورت که فرم تحلیل محتوا در اختیار پنج نفر از صاح

  :درصد به دست آمد 7/96هاي ذیل  شهادت قرار گرفت و ضریب توافق آنها بر اساس داده

  

  ها داده تحلیل و تجزیه روشهاي

 در توصیفی شاخصهاي از استفاده با تمحتو تحلیل هاي داده و کیفی شیوه به اسنادي هاي داده

عوامل  یفراوانابتدا  ارتباط نیا در البته. است مورد بررسی قرار گرفته  شانون آنتروپی تحلیلی فرایند

 يها دادهسپس  ؛شد درج جدول در و ،استخراجدر محتواي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

 بار محاسبه ،یفراوان جدول يها داده کردن بهنجار( شانون یآنتروپ یلیتحل ندیفرا در پژوهش

که در ادامه  شد فیتوص و لیتحل ه،یتجز) آنها تیاهم بیضر آوردن دست به و ها مقوله یاطالعات

 

1 - Validity 

2 - Reliability  

3 -  William Scott 
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   :شود گانه آن پرداخته می به توضیح مراحل سه

رابطه  نیکار از ا نیا يبهنجار شود که برا دیبا یجدول فراوان يهایفراوان سیماتر: مرحله اول

   :شود یاستفاده م

ij

ij m

iji 1

F
P (i 1, 2, 3, ..., m, j 1, 2, ..., n)

F
=

= = =

∑
  

  m= تعداد پاسخگو       j= شماره مقوله       i=شماره پاسخگو      F=فروانی مقوله      P=ماتریس فروانی   هنجار شده

 که میده یمربوط قرار م يو در ستونها کنیممیهر مقوله را محاسبه  یبار اطالعات: مرحله دوم

  : شود یاستفاده م ریمنظور از رابطه ز نیا يبرا

n ij

m

j ijL Pi 1

n

E K ( j 1, 2, n) K
1

P
L m=

= − = =  ∑  

  m= تعداد پاسخگو   j= شماره مقوله  i= شماره پاسخگو   L= لگاریتم نپري P  (1,2,…,n)  = J=هنجار شده ماتریس 

از  کیهر  تیاهم بیضر) i=1,2,…,n(ها  مقوله یبا استفاده از بار اطالعات :مرحله سوم

 تیباشد از درجه اهم يشتریب یبار اطالعات ياي که دارا و هر مقولهاست ها محاسبه شده  مقوله

)Wj (استاستفاده  ریاز رابطه ز تیاهم بیمحاسبه ضر يکه برا برخوردار است يشتریب:  

n

jj 1

j

j
E

E
W

=

=
∑

  

       j= شماره مقوله                    n= ها  تعداد مقوله                   Ej= بار اطالعاتی هرمقوله                    W=درجه اهمیت 

که برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و جواب  Pijمقادیر  Ejالزم به ذکر است در محاسبه ي 

شاخصی j جایگزین شده است؛ اما  00001/0نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچک  بی

از . کند یت هر مقوله را در یک پیام با توجه به شکل پاسخگوها مشخص میاست که ضریب اهم

  ). 9و  10: 1380 آذر،(کنیم  هاي حاصل از پیام را نیز رتبه بندي می ، مقولهwطرفی با توجه به بردار 

  

  هاي پژوهش یافته

  ؟است فرهنگ ایثار و شهادت کدام ـ عوامل  1

 "فرهنگ ایثار و شهادت عوامل شناسایی " ،پژوهشبا توجه به اینکه یکی از اهداف مهم 
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 ترین عوامل  ی از عمدهاست، پس از مطالعه و بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش در این زمینه، فهرست

فرهنگ ایثار و شهادت تهیه شد و در اختیار متخصصان حوزه تعلیم و تربیت و جامعه شناسی قرار 

به شکل جدول  چارچوب مفهومی عوامل نهایتاً  گرفت و پس از چند مرحله بررسی و اصالح،

  .تدوین شد 2شماره 

  چارچوب مفهومی عوامل فرهنگ ایثار و شهادت: 2جدول 

  عوامل  خرد  عوامل  کالن

  نامها و تعاریف ایثار و شهادت

  شهید

  شهادت

  ایثار

  امامانمنزلت اجتماعی شهید نزد خداوند، پیامبران و   جایگاه و ارزش ایثار و شهادت

  صفات عملی ایثار و شهادت

  صفات متعالی

  صداقت

  امر به معروف

  نهی از منکر

  خودباوري

  عمل شایسته

  تقوا

  بصیرت

  قناعت

  صبر

  محاسبه نفس

  اندوزي دانش

  حق گرایی

  توکل بر خدا

  ترجیح رضاي خدا

  خداجویی

  اداي تکالیف الهی

  دنیاپرستیپرهیز از 

  والیتمداري

  مت اسالمیواعتقاد به حک

  اعتقاد به والیت مطلق فقیه

  منافع شخصی ترجیح منافع نظام بر
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  فداکاري

  از خودگذشتگی

  دگرخواهی

  کشته شدن در راه خدا

  کاري باالتر از وظیفه انجام دادن

  پذیري مسؤلیت

  مشارکت در کار گروهی

  رعایت نظم

  وظیفه شناسی

  ستیزي ظلم

  عدالتی مبارزه علیه بی

  طلبی خشونت با معارضه

  ظلم و تجاوزگري با مبارزه

  پایداري

  تالش و سازندگی

  مقاومت و ایستادگی

  مداومت و پشتکار

همدلی و 

  همکاري

  خدمت به مردم

  حساسیت به نیازمندان

پاسداري از 

ارزشهاي ملی و 

  دینی

  غرور ملی و مذهبیاحساس 

  دفاع از میهن

  نصرت دین

پیامدهاي فردي و اجتماعی 

  ایثار و شهادت

  اسالم نگهداشتن زنده

  جامعه استقالل

  

فرهنگ ایثار  رورش ایران به چه میزان به عوامل در محتواي سند تحول بنیادین آموزش و پـ  2

  و شهادت توجه شده است؟

بنیادین آموزش و پرورش ایران نشان داد، این سند از میان عوامل تحلیل محتواي سند تحول 

 اجتماعی و فردي شهادت و پیامدهاي و ایثار عملی شهادت، صفات و ایثار تعاریف و کالن به نامها

   .عامل پرداخته است 41عامل مفهومی خُرد به  43شهادت و از میان  و ایثار

 عوامل کالن و خُرد فرهنگ ایثار و شهادت فراوانی و درصد توجه به 3جدول شماره  در

  .آورده شده است
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فراوانی مرتبط با عوامل مفهومی کالن  177مجموع  دهد از آن گونه که جدول نشان می 

 157در عامل نامها و تعاریف ایثار و شهادت، ) درصد 8/2(فراوانی  5فرهنگ ایثار و شهادت 

در عامل ) درصد 5/8(فراوانی  15شهادت و   و ایثار عملی در عامل صفات) درصد 7/88(فراوانی 

 و ارزش ایثار و عامل جایگاه متأسفانه بهکه شهادت بوده  و ایثار اجتماعی و فردي پیامدهاي

تراکم فراوانیها در میان عوامل مفهومی خُرد نیز بدین صورت است که  .شهادت توجهی نشده است

 3در عامل ایثار ) درصد 6/0(فراوانی  1ادت در عامل شه) درصد 6/0(فراوانی  1در عامل شهید 

 21گرایی  در عامل حق) درصد 2/23(فراوانی  41متعالی  در عامل صفات) درصد 7/1(فراوانی 

فراوانی  9در عامل فداکاري ) درصد 6/9(فراوانی  17در عامل والیتمداري ) درصد 9/11(فراوانی 

فراوانی  17ستیزي  در عامل ظلم) درصد 6/13(فراوانی  24پذیري  در عامل مسؤلیت) درصد 1/5(

فراوانی  10همکاري  و در عامل همدلی) درصد 4/3(فراوانی  6در عامل پایداري ) درصد 6/0(

 در عامل زنده) درصد 8/6(فراوانی  12دینی  و ملی ارزشهاي از در عامل پاسداري) درصد 6/5(

) درصد 8/4(جامعه هشت  فراوانی  اللو در عامل  استق) درصد 4(اسالم هفت  فراوانی  نگهداشتن

امامان و  و پیامبران خداوند، نزد شهید اجتماعی عوامل منزلت اختصاص داده شده اما متأسفانه به

  .خدا توجهی نشده است راه در شدن کشته

گانه سند تحول به صورت متفاوتی  در بخشهاي نه 4چنین بر اساس اطالعات جدول شماره هم

میزان توجه بدین صورت . توجه شده است شهادت و ایثار کالن و خُرد فرهنگبه عوامل مفهومی 

در ) درصد 4/16(فراوانی  29در بخش کلیات ) درصد 6/13(فراوانی  24است که در بخش مقدمه 

در ) درصد 7/1(فراوانی  3مأموریت  در بخش بیانیه) درصد 9/20(فراوانی  37ارزشها  بخش بیانیه

، در )درصد 9/11(فراوانی  21در بخش هدفهاي کالن ) درصد 9(وانی فرا 16انداز  بخش چشم

فراوانی  39راهکارها  و ، در بخش هدفهاي عملیاتی)درصد 4/3(فراوانی  6کالن  بخش راهبردهاي

به ) درصد 1/1(فراوانی  2بنیادین  تحول اجرایی نظام و نهادي و در بخش چارچوب) درصد 22(

 .عوامل اختصاص داده شده است

توان اذعان کرد که میزان توجه و جهتگیري  دو جدول می  ر مجموع با توجه به نتایج آماريد

پروش درست انتخاب نشده  و آموزش بنیادین تحول سند در شهادت و ایثار توزیع عوامل فرهنگ

ل ثانیاً تراکم عوام. است و نارساییهایی دارد؛ زیرا اوالً به برخی از عوامل توجه بسیار کمی شد است

  .در بخشهاي مختلف سند نیز نامتوازن است؛ یعنی ارتباط مطلوب افقی و عمودي برقرار نیست
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  نتایج تحلیل جایگاه عوامل فرهنگ ایثار و شهادت در سند تحول بنیادین آموزش و پروش: 3جدول 

  درصد  فراوانی  عوامل خرد  عوامل کالن

  ها و تعاریف ایثار و شهادتنام

  6/0  1  شهید

  6/0  1  شهادت

  7/1  3  ایثار

  0  0  منزلت اجتماعی شهید نزد خداوند، پیامبران و امامان  جایگاه و ارزش ایثار و شهادت

 صفات عملی ایثار و شهادت

  

صفات 

  متعالی

  7/1  3  صداقت

  1/1  2  امر به معروف

  1/1  2  نهی از منکر

  4  7  خودباوري

  7/1  3  عمل شایسته

  3/2  4  تقوا

  5/4  8  بصیرت

  1/1  2  قناعت

  6/0  1  صبر

  3/2  4  محاسبه نفس

  8/2  5  اندوزي دانش

  گرایی حق

  1/1  2  توکل بر خدا

  3/2  4  ترجیح رضاي خدا

  8/2  5  خداجویی

  3/2  4  اداي تکالیف الهی

  4/3  6  پرهیز از دنیاپرستی

  والیتمداري

  7/1  3  مت اسالمیواعتقاد به حک

  6/5  10  والیت مطلق فقیهاعتقاد به 

  3/2  4  منافع شخصی ترجیح منافع نظام بر

  فداکاري

  7/1  3  از خودگذشتگی

  1/1  2  دگرخواهی

  0  0  کشته شدن در راه خدا

  3/2  4  کاري باالتر از وظیفه انجام دادن
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 مسئولیت

  پذیري

  8/6  12  مشارکت در کار گروهی

  7/1  3  رعایت نظم

  1/5  9  شناسی وظیفه

  ستیزي ظلم

  2/6  11  عدالتی مبارزه علیه بی

  1/1  2  طلبی خشونت با معارضه

  3/2  4  ظلم و تجاوزگري با مبارزه

  پایداري

  1/1  2  تالش و سازندگی

  7/1  3  مقاومت و ایستادگی

  6/0  1  مداومت و پشتکار

همدلی و 

  همکاري

  3/2  4  خدمت به مردم

  4/3  6  حساسیت به نیازمندان

پاسداري 

از 

ارزشهاي 

ملی و 

  دینی

  5/4  8  احساس غرور ملی و مذهبی

  1/1  2  دفاع از میهن

  1/1  2  نصرت دین

پیامدهاي فردي و اجتماعی ایثار و 

  شهادت

  4  7  اسالم نگهداشتن زنده

  5/4  8  جامعه استقالل

  100 177  مجموع

  

  ایثار و شهادت در سند تحول بنیادین آموزش و پروشعوامل کالن فرهنگ  به توجه فراوانی توزیع: 4جدول 

  عوامل کالن

نامها و 

تعاریف ایثار 

  و شهادت

جایگاه و 

ارزش ایثار و 

  شهادت

 عملی صفات

 و ایثار

  شهادت

 فردي پیامدهاي

 اجتماعی و

  شهادت و ایثار

مجموع 

  فراوانی

  درصد

  6/13  24  2  22  0  0 مقدمه

  4/16  29  3  26  0  0 کلیات

  9/20  37  1  35  0  1 بیانیه ارزشها 

  7/1  3  1  2  0  0 بیانیه مأموریت

  9  16  0  15  0  1 چشم انداز

  9/11  21  0  19  0  2 هدفهاي کالن
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  4/3  6  1  5  0  0 راهبردهاي کالن

هدفهاي عملیاتی 

 و راهکارها
1  0  31  7  39  22  

چارچوب نهادي 

و نظام اجرایی 

 تحول بنیادین

0  0  2  0  2  1/1  

  100  177  15  157  0  5  مجموع

  

فرهنگ ایثار و شهادت در سند تحول  عواملهاي بهنجار شده توجه به  در جدول ذیل داده

  :ین آموزش و پرورش ایران آمده استبنیاد

  

 تحول فرهنگ ایثار و شهادت برحسب عوامل کالن در سندعوامل هاي بهنجار شده توجه به  داده: 5جدول 

  پروش و آموزش بنیادین

  عوامل کالن

نامها و تعاریف 

  ایثار و شهادت

جایگاه و ارزش 

  ایثار و شهادت

 عملی صفات

  شهادت و ایثار

 و فردي پیامدهاي

  شهادت و ایثار اجتماعی

  13/0  14/0  0  0 مقدمه

  20/0  16/0  0  0 کلیات

  06/0  22/0  0  20/0 بیانیه ارزشها 

  06/0  01/0  0  0 بیانیه مأموریت

  0  09/0  0  20/0 چشم انداز

  0  12/0  0  40/0 هدفهاي کالن

  06/0  03/0  0  0 راهبردهاي کالن

هدفهاي عملیاتی 

 و راهکارها
20/0  0  19/0  46/0  

چارچوب نهادي 

و نظام اجرایی 

 تحول بنیادین

0  0  01/0  0  

  

مقدار بار اطالعاتی  ،ها با استفاده از فرمول مرحله دوم روش شانون سازي داده پس از نرمال

)EJ ( ذیل آورده شده استکه در جدول  آمدهریک از عوامل به دست:  
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   بنیادین تحول سند در کالن، عوامل

 عملی ت

  شهادت و

 و فردي پیامدهاي

  شهادت و ایثار اجتماعی

858/0  660/0  

ت با استفاده از فرمول مرحله سوم 

اي که داراي بار  است و هر مقوله

و  7نتایج جدول شماره . ار است

 ایثار عملی اهمیت به عوامل صفات

 مربوط) 0(شهادت  و ایثار ارزش 

  بنیادین تحول سند در کالن عوامل 

 عملی ت

  شهادت و

 و فردي پیامدهاي

  شهادت و ایثار اجتماعی

404/0  311/0  

  

 برحسب عوامل کالن 

%

31.1%

  

22سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  100

عوام برحسب شهادت و ایثار مقدار بار اطالعاتی عوامل فرهنگ: 6جدول 

  عوامل کالن

نامها و تعاریف 

  ایثار و شهادت

جایگاه و ارزش 

  ایثار و شهادت

صفات

و ایثار

EJ(  606/0  0  858(مقدار بار اطالعاتی 

در مرحله پایانی ضریب اهمیت عوامل فرهنگ ایثار و شهادت با

روش آنتروپی شانون محاسبه شد که آن هم در جدول آمده است

بیشتري برخوردار اس (WJ)اطالعاتی بیشتري باشد از درجه اهمیت 

دهد که از بین عوامل، بیشترین ضریب اهمی نشان می 1نمودار شماره 

 و و کمترین ضریب اهمیت به عوامل جایگاه) 404/0(شهادت  و

  .بوده است

 برحسب شهادت و ایثار مقدار ضریب اهمیت عوامل فرهنگ :7جدول 

  عوامل کالن

نامها و تعاریف 

  ایثار و شهادت

جایگاه و ارزش 

  ایثار و شهادت

صفات

و ایثار

WJ(  285/0  0  404( ضریب اهمیت

  

ضریب اهمیت عوامل فرهنگ ایثار و شهادت برح: 1نمودار 

28.5%

0%

40.4%

نام ها و تعاریف ایثار و شهادت

جایگاه و ارزش ایثار و شهادت

صفات عملی ایثار و شهادت

پیامدهاي فردي و اجتماعی ایثار و شهادت

مقدا

رو

اطال

نمو

و

بود

پیامد
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  گیري نتیجه

. است فرهنگی جوامع میراث توسعه تربیتی، و آموزشی نظامهاي اساسی رسالتهاي از یکی

 دوران هاي حماسه .است رسیده ما به مختلف هاي زمینه در از گذشتگان آنچه یعنی فرهنگی میراث

 اکنون ساز، حماسه همیشه ایرانِ آب و خاك از دفاع در شهید هزاران جانبازي و مقدس دفاع

 میراث این وارثان یکی از که نظام آموزش و پرورش ایران،. جامعه ماست فرهنگی میراث از بخشی

 انجام گرانبها میراث این حفظ راستاي در را خود تالش و سعی نهایت موظف است تا است، عظیم

 آنها از توان می است که فرصتهایی پرورش و آموزش وزارت در درسی هاي برنامه و اسناد. دهد

 مقدس دفاع دوران رزمندگان و شهیدان دالوریهاي و رشادت یاد و خاطره نگهداشتن زنده براي

 و ایثار فرهنگ احیاي ابزارهاي عنوان به درسی هاي برنامه و متون از استفاده البته. کرد استفاده

 نگه زنده را شهدا یاد هم بتوان که طوري به است آموزشی منظم و دقیق طراحی مستلزم شهادت

 تقویت را آن حفظ، و خوبی به آموزان دانش دل در را شهادت و ایثار روحیه اینکه هم و داشت

  . کرد

عوامل به  پرورش ایرانسند تحول بنیادین آموزش و توجه  زانیم لیتحلاین پژوهش با هدف 

مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت عامل  43انجام شد که طی آن  مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت

مرتبه به عوامل مفهومی مرتبط  177نتایج بررسی نشان داد که در مجموع . مورد بررسی قرار گرفت

 عملیاتی بخش هدفهاي گانه سند،با فرهنگ ایثار و شهادت توجه شده است که در میان بخشهاي نه

 تحول اجرایی نظام و نهادي درصد بیشترین و بخش چارچوب 22فراوانی و  39راهکارها با  و

چنین نتایج بررسی و تحلیل هم. درصد کمترین میزان توجه را کرده است 1/1فراوانی و  2بنیادین با 

 و همیت در نامهامیزان توجه در عوامل کالن حاکی است که میزان بار اطالعاتی و ضریب ا

شهادت  و ایثار ارزش و ، جایگاه285/0و  606/0به ترتیب ) فراوانی 5(شهادت با  و ایثار تعاریف

 فردي ، پیامدهاي404/0، 858/0، )فراوانی 157با (شهادت  و ایثار عملی ، صفات0، 0) بدون توجه(

کافی،  توجه عدم یعنی ها یافته این. است 311/0، 660/0) فراوانی 15با (شهادت  و ایثار اجتماعی و

 زاده مقدم پژوهشهاي نتایج فرهنگ ایثار و شهادت با عوامل دهی به اولویت بودن و عدم نامتوازن

در این مورد باید عنوان . است همسو )1385( پور رعنایی و )1390( مرزوقی، فوالدچنگ ،)1393(

در آموزش  دهنده جهت و اثرگذار ونمت ترین گسترده از یکی عنوان به کرد که سند تحول بنیادین
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 به توجه با و دارد که مستعدي و فراوان مخاطبان به توجه با ایران اسالمی جمهوري و پرورش

 دهی شکل آینده، افقهاي نمودن روشن راهبردي، نقاط ترسیم(خود  پرورشی و آموزشی رسالتهاي

 جزء ایثار و شهادت را بویژه فرهنگتربیت ارزشی  باید ،)انتظار مورد انسان ترسیم و آرمانها

 جایگاه و نقش از برخاسته که ضرورت، این. داد می قرار خود رسالتهاي محوریترین و ترین اصلی

 احیاي را سند این یکی از وظایف اصلی که شود احساس می زمانی است، انسانی حیات ارزشها در

 و انسانها فطرت کردن بیدار تربیت، و تعلیم متولیان رسالت که چرا بدانیم؛ انسانها الهی فطرت

 و و به دین لمس، خود زندگی در را خدا حضور انسان تا آنهاست از غفلت غبار کردن پاك

 برخی و عملی هاي این پژوهش، برخی این نارساییها در یافته. پیدا کند گرایش متعالی فرهنگ

 است؛ و نظر عمل از تنیده هم در پودي و تار تعلیم و تربیت ارزشها  دلیل که این است؛ به نظري 

 در اهمال حاصل برخی و عملی روابط و عرصه در غفلت نتیجه آن، آسیبهاي و لغزشها از برخی

سند تحول بنیادین آموزش  يضعفها نظر، و عمل گی تنید هم در و تعامل به توجه با.  است نظر مقام

 در که شود می آشکار پیچیده، بافتهاي صورت به بلکه ندارد، عملی یا نظري بسیط شکل و پرورش

  . کند می تقویت و تأیید را یکدیگر ا،هاندیشه و اعمال آنها

توسط سند تحول بنیادین  و شهادت ثاریفرهنگ ا یمفهوم نارساییها در توجه جامع به عوامل

تواند بخشهاي مختلف آموزش و پرورش را تحت الشعاع قرار دهد و آثار و پیامدهاي نامطلوبی  می

هاي تحصیلی، اهداف دروس ارزشی مرتبط،  را به ترتیب در سیاستهاي کالن نظام، اهداف دوره

، تأمین منابع مالی و کالبدي سازوکارهاي تأمین منابع انسانی متعهد، تربیت معلم معتقد و ارزش مدار

هاي ارزشیابی کارکنان و معلمان ایجاد  آموزن و فرایند مکفی مرتبط با فرایند توسعه ارزشی دانش

  . کند

هاي درسی در ایران بر کتاب درسی،  افزون بر این پیامدها با عنایت به تمرکز محتواي برنامه

ر زمینه عوامل مفهومی فرهنگ ایثار و دگردآمده  اتیاز ادب یمیبخش عظعدم جامعیت توجه به 

        شود و در نتیجه هاي درسی می شهادت، موجب نقصان در تولید محتواي کتاب و برنامه

  شهیدان واالي ارزشهاي و شهادت و شهید از کمی جامعه، اطالعات آفرینآینده آموزاندانش

سیاسی اعتقادي نظام جمهوري اسالمی جامعه اسالمی و اهداف آینده یابند و این خود به نوعی می

  . رو خواهد کردرا با خطر روبه

  :شود در ادامه به برخی از پیشنهادهاي کاربردي براي رفع نارساییهاي مطرح شده اشاره می
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 و آموزش بنیادین تحول سند بازنگري و براي بازاندیشی را اي زمینه تواند می پژوهش نتایجـ  1

 ریزان درسی در بازنگریهاي آینده به سیاستگذاران آموزشی و برنامه ات آورد فراهم ایران پرورش

  .کنند بیشتري عنایت مفقود،  شهادت به عنوان حلقه و ایثار فرهنگ شده توجه کمتر عوامل

 و ایثار فرهنگ محوریت آموزان با دانش سبک زندگی مطلوب اداره ضرورت به توجه باـ  2

 مناسب تواند راهکاري می درسی کتابهاي محتواي توسطذکر عوامل کمتر توجه شده  شهادت،

  . پوشش نارساییهاي سند باشد براي

شهادت، که در این پژوهش  و ایثار فرهنگ با استفاده از عوامل توانند می درسی ریزان برنامهـ  3

 براي( تر مناسب معرفی شده است به عنوان الگویی عملی گزینش، طراحی و تدوین برنامه درسی

  .استفاده کنند )آموزان جانبه هویت فرهنگی دانش همه شپرور

 ارزشها و فناوري فراگیر، بحران( جدید عصر در پرورش و آموزش اقتضائات به توجه باـ  4

اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور  بیشتر همخوانی لزوم و) جوامع سیاسی و اجتماعی نزدیکی

 و ایثار فرهنگ عوامل کنند سعی صاحبنظران مرتبط بنیادین آموزش و پرورش، بویژه سند تحول

)1(مارپیچی صورت به شهادت را
  .کنند ارائه و تنظیم، آموزشی هاي برنامه درخالل 

 ویژه شهادت و ایثار فرهنگ عوامل مباحث آموزش با مرتبط افزارهاي نرم و ها بسته طراحیـ  5

 و آموزش بنیادین سند تحول مکمل عنوان به تواند می کارشناسان و آموزان، والدین دانش معلمان،

  .گیرد قرار استفاده مورد درسی کتابهاي و محتواي پرورش

  یادداشتها

 هاي موضوع یا عقاید مفاهیم، برخی آن در که است محتوا تنظیم روشهاي از مارپیچی یکی درسی برنامهـ  1

 و کامل طور به یادگیري مورد زمینه تمامی بدون اینکه شود می عرضه درسی برنامه طول در تدریجب اساسی

 موضوعات معین هاي جنبه با آموزان دانش یادگیري، تجربیات توالی تعیین با شیوه این در. شود تکرار منظم

 این. شود می فراهم متوالی سالهاي در تر پیچیده شکل در آنها دوباره برخورد براي موقعیت و شوند می آشنا

 - 191: 1388 واجارگاه، فتحی( سازد  عمیقتر را آموزان دانش مطالعات که استآمده  وجودبه این براي شیوه

190(.  

  

  منابع فارسی 

. متوسطه و راهنمایی ابتدایی، دوره درسی هاي کتاب در شهادت و ایثار مفاهیم بررسی). 1387( محمد آرمند،

 .سیاست و اقتصاد فرهنگ، هاي حوزه در ها چالش و ها فرصت شهادت، و ایثار ملی همایش مقاالت مجموعه

  .مازندران دانشگاه: مازندران
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ماهنامه  دو. آموزش و آموزش آینده، یادگیري در وراي مدرسه و دانشگاه آینده). 1391(آبادي، حسین  ابراهیم

  .25 - 30: 27ش . 6دوره . المللی فارابیداخلی جشنواره بین 

  .ترمه :تهران .پارسائیان علی ترجمه .مالی حسابداري تئوري  ).1391(ویلیام  اسکات،

مجموعه مقاالت همایش . تبیین راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه). 1389(بهمنی، فرانک 

  . دانشگاه رازي: کرمانشاه. ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور

  .دوران: رانته. تربیتی علوم و شناسی روان در تحقیق هاي روش). 1384( اسماعیل بیابانگرد،

مجموعه . چیستی ایثار و شهادت و نقش آن در توسعه کشور). 1389(پورطهماسبی، سیاوش؛ تاجور، آذر 

  . دانشگاه رازي: کرمانشاه. مقاالت همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور

 کتابهاي در شهادت و ایثار فرهنگ مفاهیم به توجه میزان تحلیل). 1393(هرندي، رضا؛ یزدخواستی، علی  جعفري

  .71 – 93: 18ش . 9دوره . فصلنامه تربیت اسالمی دو. عمومی آموزش دوره درسی

فصلنامه . فرهنگیـ  نقش و کارکرد نهادهاي آموزشی در انتقال ارزشها ي اجتماعی). 1382(زاده، رمضان  حسن

  .49 - 64: 4ش . 2دوره . هاي آموزشی نوآوري

چکیده مقاالت . پاسداري از فرهنگ ایثار و شهادت در حوزه آموزش و پرورش). 1385(پور، مجید  رعنایی

  .دانشگاه شیراز: شیراز. نخستین همایش علمى فرهنگ ایثار و شهادت

 در شهادت و ایثار فرهنگ مفاهیم به توجه میزان بررسی). 1387( علیرضا یوزباشی، مهدي؛ نژاد، سبحانی

 مقاالت مجموعه. کشور راهنمایی دوره دینی تعلیمات و اسالمی فرهنگ درسی هاي کتاب محتواي

 دانشگاه: مازندران سیاست، و اقتصاد فرهنگ، هاي حوزه در ها چالش و ها فرصت شهادت، و ایثار ملی همایش

  .مازندران

وزارت آموزش : تهران. صورت مذاکرات تصویب قانون شوراي عالی). 1389(شوراي عالی آموزش و پرورش 

 .و پرورش

فصلنامه رشد آموزش علوم . نیادیدر سند تحول بن یعلوم اجتماع کردیرو). 1391(فاطمه  ش،یشهرزاد بخشا

 .22 - 30: 1ش . 15دوره . یاجتماع

بررسی محتواي کتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی در گسترش فرهنگ ایثار و ). 1392(پور، حسن  شهرکی

  .97 - 108: 10ش. 10دوره . ریزي درسی فصلنامه پژوهش در برنامه. شهادت

  .بال: تهران. درسی ریزي برنامه مفاهیم و اصول). 1388( کورش واجارگاه، فتحی

ماهنامه . ریزي آموزشی جهانی شدن، فرهنگ و برنامه). 1388(اهللا   مهدیون، روح ؛قهرمانی، محمد؛ عاشقی، حسن

  .29 – 35: 33 - 34ش  . 4دوره . مهندسی فرهنگی
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ارزیابی برنامه درسی دوره ابتدایی از منظر فرهنگ ایثار و ). 1390(مرزوقی، رحمت اهللا؛ فوالدچنگ، محبوبه 

مجموعه مقاالت اولین نشست علمی بررسی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم و تربیت . شهادت

  .دانشگاه شیراز: شیراز. کشور

 و متوسطه دوره مصوب اهداف در شهادت و ایثار فرهنگ عوامل جایگاه بررسی). 1393( علی زاده، مقدم

 دانشکده. ارشد کارشناسی نامه پایان. قم شهر دبیران نظر از مدارس در آن سازي نهادینه مؤثر راهکارهاي

  .تهران شاهد دانشگاه انسانی علوم

 آزاد دانشگاه :تهران .درسی کتابهاي بر تأکید با آموزشی هاي رسانه محتواي تحلیل ).1387(محمد  نوریان،

  .جنوب تهران واحد اسالمی

دوره . فصلنامه راهبرد فرهنگ. الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش). 1391(ادهم، مهدي   نوید

  .295 - 323: 17 - 18ش . 5

مقاالت همایش مجموعه . هاي پرورش فرهنگ شهادت در نظام تعلیم و تربیت شیوه). 1389(هاونگی، حسین 

  . دانشگاه رازي: کرمانشاه. ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور
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