
 

 

  133- 171: 1393، پاییز 24ل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره پژوهش در مسائ

  ابتدایی دورهی و شهادت در کتابهاي درس یثارا یممفاه یبررس
  * عبداله افشار

  ** مهدي سبحانی نژاد

  14/4/94: پذیرش نهایی     16/7/93 :دریافت مقاله

  
  چکیده

ه دور یو شهادت در کتابهاي درسـ  یثارا یمفاهاین پژوهش، که با هدف تعیین میزان توجه به م

 اول، تحلیـل اسـنادي مفـاهیم ایثـار و شـهادت بـه      : یی صورت گرفت، شامل دو مرحله بودابتدا

درسـی   منظور ساخت چارچوب عوامل مفهومی ایثار و شهادت و دوم تحلیل محتواي کتابهـاي 

بـه   ياسـناد  یلتحلاین پژوهش از نوع کیفی، و براي تجزیه و تحلیل اطالعات از . دوره ابتدایی

اسـناد و مـدارك مـرتبط و در دسـترس     جامعه پژوهشی شامل . ا استفاده شدل محتوتحلی همراه

چـاپ سـال   یی ابتـدا  دوره درسـی  کتابهايو و شهادت  یثارا مفاهیم در زمینهنظري و تحقیقاتی 

گیـري نشـد؛ لـذا همـه اسـناد در      در بخش تحلیل اسـنادي، نمونـه  . بوده است 91-92 تحصیلی

صداقهاي ایثار و شهادت و ساخت چارچوب عوامل مفهـومی  منظور مشخص کردن مدسترس به

عـالوه  بـه . دوباره  بررسی شـد پردازي   استنتاج مبتنی بر تحلیل مفاهیم و مفهوم به شیوه کیفی با

یی، که متناسب با عنوان پژوهش بود بـه  دوره ابتدا جلد کتاب درسی 33در بخش تحلیل محتوا 

         مـتن  ینجمـالت و مضـام  ) 2کلمـه   )1لیل محتـوایی  شیوه هدفمند، انتخاب و در واحدهاي تح

سایر، براي دستیابی به دو نـوع   )6ها   نقشه یر،اشکال، تصاو) 5سؤالها ) 4 یتها،و فعال یفتکال) 3

ابـزار   .اسـت  اشاره مستقیم و غیر مستقیم به عوامل مفهومی ایثار و شهادت، تحلیل محتـوا شـده  

. ی بـوده اسـت  کتابهـاي درسـ   ايمحتـو  یـل تحل و سـیاهه  يربردایشفرم فگردآوري داده شامل 

ضرورت طراحی و تدوین ساختار عوامـل  : ترین یافته هاي پژوهش شامل موارد ذیل استعمده

مفهومی ایثار و شهادت براي استفاده در تـألیف کتابهـاي درسـی دوره ابتـدایی، حسـب تحلیـل       

وامـل مفهـومی ایثـار و شـهادت در     میزان توجـه بـه انـواع ع   . محتواي انجام شده، مشهود است

محتواي کتابهاي درسی فارسی بخوانیم سال دوم ابتدایی، فارسی بنویسیم سالهاي دوم، پـنجم و  

، کمتر از سایر چهارمسال  یاجتماع یماتتعلششم، آموزش قرآن سالهاي اول، پنجم و چهارم و 

حلیـل در کتابهـاي درسـی    عامل مفهومی ایثار و شهادت مورد ت 14از بین . کتابهاي درسی است

      صفات شهید و ایثارگر) 2تجلیل از شهید و ایثارگر ) 1عوامل مفهومی  به  توجه  دوره ابتدایی، 

  کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزي آموزشی دانشگاه شاهد: نویسنده مسئول *

afshar1404@gmail.com 

  sobhaninejad@shahed.ac.ir        شاهد دانشگاه تربیتی علوم دانشیار گروه **
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نام شهید، ) 5نمادهاي شهید و ایثارگر ) 4گر شهادت و ایثارگري نامها و مفاهیم تداعی) 3

درسی مورد  کتابهاياز بین واحدهاي تحلیلی در محتواي . بیشتر از سایر عوامل مفهومی است

اشکال، ) 2متن جمالت و مضامین ) 1ي تحلیل واحدهابررسی دوره ابتدایی، میزان استفاده از 

در اشاره  از بین دو نوع. ي تحلیلی استواحدهاکلمه، بیشتر از سایر ) 3 ها نقشهتصاویر و 

 یم در عوامل مفهومی ایثار و شهادت،اشاره مستقی، توجه به مورد بررس یکتابهاي درس يمحتوا

  .بیشتر بوده است

شهادت در تألیف کتابهاي مضامین  در کتابهاي درسی، و شهادت یثارا یممفاه :هاواژه کلید

   .درسی، دفاع مقدس و کتابهاي درسی
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  مقدمه

 فرهنگ بخشی  توسعه جمله از و اسالمی ارزشهاي توسعۀ پرورشی، نظام غایی هدفهاي جمله از

 پرورش و آموزش رسمی نظام عهدة به آن از مهمی بخش که رسالت، این. است ایثار و شهادت

 و مستقیم طریق از و عواطف و ارزشها تکوین و گیري شکل امهنگ از باید شده است، گذارده

 واقع در. کند آماده خدا راه در ایثار براي را آنها شالودة تا شود ارائه یادگیري مخاطبان به ضمنی

 که است حالی در این. است واجب مسلمانی هر بر جهاد عنوان تحت که است چیزي همان این

نارساییهایی و وجود  مفاهیم این نسبی بودن کمرنگ نشاندهندةپژوهشهاي مرتبط با موضوع  نتایج

 در فرهنگ این به اندك اشاره .)1383 ،یاثباتی و کاظم ؛1378 ،آرمند(است در این زمینه 

 و ریزي برنامه اندرکاران دست بیشتر توجه بخش ضرورت همگانی، و عمومی پرورش و آموزش

 در بلکه صریح، درسی برنامۀ قالب در تنها نه که یتوجه است؛ مهم این به درسی کتابهاي مؤلفان

 ارائه جمله از و برنامه عوامل مختلف چینی مهره فنی، تکوین رویکرد با و پنهان درسی برنامۀ البق

 .بخشد می ضرورت درسی متن عمق در را الزم محرکهاي

شـهادت از امـوري    حفظ یاد و نام شهیدان و قدرشناسی از ایثارگران و آشنایی با مفاهیم ایثار و

است که باید مورد توجه قرار گیرد بویژه آشنایی نسل جـوان بـا مفـاهیم ایثـار و شـهادت از طریـق       

. اسـت  بر این اساس این موضوع مورد توجه بنیاد شهید و امور ایثارگران .درسی مهم است  کتابهاي

و رفع  ،رساییها مشخصطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و نا  الزم است وضعیت کتابهاي درسی به

 .دشو

در چـارچوب   یغالـب فعالیتهـاي آموزشـی و پرورشـ     رانیـ نظام آموزش و پرورش ا يالگو در

مهـم   یتواند نقشاست که می ییکتاب درسی از کارامدترین ابزارها .گیرد کتاب درسی صورت می

 جیبـا تـرو   متناسـب  یعملـ  يسـاز تحقـق رفتارهـا   زمینـه و  ،و شهادت داشته ثاریفرهنگ ا جیدر ترو

ارزشـها   نیـ دهنـده ا  رود در آینـده ادامـه  باشد که انتظار مـی  یکسان نیو شهادت در ب ثاریفرهنگ ا

 یسـازمانده  یو چگونگ اانتخاب محتو ،فهداین به  یابیبه منظور دستکه ) 1384صباغیان، ( باشند

 .دویژه دار یآن در قالب کتابهاي درسی اهمیت

بـه   یخیو تـار  یملـ  یاسـالم  لیانتقال ارزشها و فرهنگ اص کشور یاهداف مهم نظام آموزش از

و مهم است  ،برخوردار یخاص گاهیاز جا در این میان و شهادت ثاریا عوامل کهآموزان است دانش
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به . شود یجامع دروناي گونه بهتا توسط آنان شود آموزان ارائه و همه جانبه به دانش قیبه طور عم

آمـوزان اسـتفاده   در حـد فهـم دانـش   درسـی  کتابهاي  يوان از محتواتیم ،گاهدیداین  نیمنظور تأم

 .دکر

و تثبیت دیـدگاه اعتقـادي،    که حکومتها براي حفظ است آموزش و پرورش از ابزارهاي مهمی

اي از شخصـیت و  ایـن نهـاد بخـش عمـده    . برنـد خود از آن سـود مـی  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

تـرین  بخشـد و از زیربنـایی  دهـد و سـامان مـی   میشکل چارچوب فکري جامعه را در ابعاد مختلف 

هـاي تـأمین   کند و یکـی از شـیوه  نهادهاي فرهنگی جامعه است که به هویت سازي سالم کمک می

از جملـه  . آمـوزان اسـت  این منظور، توجه به گسترش و ترویج فرهنـگ ایثـار و شـهادت در دانـش    

ی وظـایف مصـوب بعـد رسـمی نظـام      آموزش و پرورش و یکی از صورتهاي اساسـ  اهداف بنیادي

 .آموزان استآموزشی کشور، گسترش و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین دانش

درسی  ریزي درسی متمرکز ایران با رویکرد رفتارگرایی مبتنی بر استفاده از برنامهدر نظام برنامه

مـه اجـزاي برنامـه    از پیش طراحی شده با محوریت کتابهاي درسی باید سعی بر ایـن باشـد کـه از ه   

درسی به منظور رشد و گسترش مفاهیم ایثار و شهادت بین  درسی از جمله از بستر محتواي کتابهاي

          در این نظـام کتابهـاي درسـی مهمتـرین نقـش را در برنامـۀ درسـی ایفـا        . آموزان استفاده شوددانش

درسی و پیامهاي آشکار و مکنـون  هاي برنامهدقت و توجه کارشناسانه در انتخاب محتواي . کندمی

 آموزان به مفـاهیم ایثـار و شـهادت   نوع بینش و نگاه دانشدهی تواند به صحت فرایند شکلآنها می

درسـی بـه    ریزان درسی چنانچه در انتخاب و تنظیم محتـواي کتابهـاي  طراحان و برنامه. دکنکمک 

هـاي مـرتبط بـا  ایـن مفـاهیم      را در زمینهآموزان توانند دانشمفاهیم ایثار و شهادت توجه کنند، می

  .رشد دهند

کمی است که  دار، عینی وروش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطات به شیوه نظام ،محتوا حلیلت

         کـه  اسـت  کتابهاي درسی از جمله اسـنادي   .شودمختلف و طی مراحل متعدد انجام می هايشیوهبه 

مطالـب کتابهـاي درسـی     .اي تحلیل محتوا، مورد بررسی واقـع شـود  هشیوهگیري از  تواند با بهرهمی

 برنامـۀ  عوامل هشـتگانه  از یکی که درسی، محتواي .باشد اتواند به عنوان مواد اولیه تحلیل محتو می

 حـائز  مقصود دستیابی به جهت در تواند می است، جامعه پرورشی رسمی آموزشی و نظام در درسی

 بـه  ورود براي هویت کسب بناي زیر که ابتدایی، مرحلۀ در محتوا این و شود قلمداد خاص اهمیت

بانکهـاي اطالعـاتی، مشـخص شـد      يبه رغم بررسیها .دارد بیشتري برجستگی است، نوجوانی دورة
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  . این موضوع مورد بررسی پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت قرار نگرفته است

، نشـان   در کتابهاي درسـی   ر شهید و شهادتآثا  درج  و میزان  جایگاه  بررسیدر ) 1377(آرمند 

  و ســوم  دوم  تــاریخ ، راهنمــایی  دوم هنــر  و  فارســی،  راهنمــایی  اول   دینــی  تعلیمــات  در کتابهــايداد 

 متوسـطه،   دوم  ایـران   تـاریخ  و   و جهان  ایران ، اسالم  تاریخ و 4 و 3  نگارش  و آیین  فارسی ، راهنمایی

  شناسـی  و جامعه 2  اسالمی  بینشو   مسلمان  و دولتهاي  اسالم  تاریخ ، انشگاهید  شو نثر پی  نظم  متون

  کتابهـاي ایـن  در . اسـت   کـافی   میـزان   بـه   شهید و شهادت  در ارتباط با مفهوم  مفاهیم ،متوسطه  سوم

 و   و چهـارم   سـوم   دینـی  تعلیمـات  :اسـت    به کار نرفته  کافی  میزان  به  شهید و شهادت  مفاهیم ،درسی

  و سـوم   ، دوم اول  اجتماعی  تعلیمات و  و سوم  اول  ، فارسیابتدایی   و پنجم  چهارم  اجتماعی  تعلیمات

  اول 2و  1  فارسـی   ، ادبیـات  راهنمـایی   سـوم    دفاعی  آمادگی و  و سوم  دوم   عربی و  و سوم  اول هنر  و

و   دوم   نگارش  و آیین  ، فارسی متوسطه  دوم 4و  3  فارسی  ، ادبیات متوسطه  اول  فارسی  ، زبان متوسطه

  ادبیات و  ، زبان دانشگاهی پیش 2و  1  فارسی  و ادبیات  و زبان  متوسطه  سوم  فارسی  ادب  متونو   سوم

  نو جهـا   ایران  ، تاریخ متوسطه  چهارمو   دوم 2و  1  ادبیات  ، تاریخ و نقد ادبی  و عروض  قافیه  فارسی

 4و  2و  1  و عربـی  )1( مجید  از قرآن  هاییدرس  ،  متوسطه  و سوم  اول  اسالمی  ، بینش متوسطه  سوم

  . متوسطه  چهارم و  سوم  شناسی و جامعه 7و 

  کتابهـاي  و هـا  برنامـه  در  شـهادت  و شـهید  آثـار   درج  میزان و  جایگاه  در بررسی) 1378(آرمند 

و  آثار  درج  امکان  که  دانشگاهی  درسی  کتابهاي و درسها  شناسایی ، رحط  ها با هدفدانشگاه  درسی

  شـهادت  و شـهید  به  مربوط  مفاهیم و آثار  درج  میزان  تعیین و هست آنها در  شهادت و شهید  مفاهیم

  درس 18 مجمـوع   در  دانشـگاه  درسی   کتابهاي و  دانشگاهی  درس  مصوب  سرفصلهاي و ها برنامه در

 ، اسـالمی   اخـالق  ، فارسـی   برگزیده  متون ، فارسی  نگارش و  زبان ، اسالمی معارف کتاب  ده عنوان و

  هـاي  ریشـه  و  اسالمی  انقالب ، اسالم  تحلیلی  تاریخ ، اسالمی  تربیت و  اخالق ، اسالمی تربیت  و  تعلیم

 .است  داده قرار  بررسی مورد آن را

ان تحلیل محتواي ارزشـهاي معرفـی شـده در کتابهـاي درسـی      در تحقیقی با عنو) 1378(امیري 

ارزشهاي مطـرح در کتابهـاي درسـی از جملـه مفـاهیم       1372-76و  1352-56دبیرستان در سالهاي 

  .است داده بررسی قرار موردرا شهادت  مربوط به شهید و

مطالعـه  پـس از  ، تحلیل محتواي وصایاي سرداران شهید مازنـدران در ) 1380(نائیجی هم چنین 

. گیري پرداخته استواژه کلید به تحلیل آماري و نتیجه 300سرداران و استخراج بیش از نامهوصیت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



  

 1393پاییز ، 24 ، دوره جدید، شماره22سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  138

رویکرد اعتقادي از این وصـایا اسـتخراج   %) 98(خواسته، توصیه و سفارش با بیش از  1300بیش از 

بیشـتر  ت که سفارشهاس آماري وصایا و ز اهمیت همخوانی و سازگاري معانی وئنکته حا. شده است

   .کندیک سیر منطقی پیروي می از

تحلیل محتواي کتابهاي درسی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و سال اول به ) 1383(اثباتی و کاظمی 

  .ندارزشهاي دینی، ملی و دفاع مقدس پرداختدید از ) کتاب درسیشامل هشت ( متوسطه

            و اهمیت میزان بررسی بهدرسی  کتابها و مقدس دفاع معلم، بررسی در) 1384(صباغیان 

 هايدوره درسی کتابها در مقدس دفاع به مربوط مسائل و اشعار اصطالحات، مفاهیم، کارگیريبه

 نشده پرداخته مقدس دفاع به یا درسی بیشتر کتابهاي در داد نشان است و پرداخته تحصیلی مختلف

  .است بوده علمی غیر و زدهشتاب اندك، بسیار آمده، میان به سخن آن از اگر یا و

اسالمی نشان داد که  انقالب شعارهاي در شهادت و جهاد در بررسی ارزشهاي) 1385(پناهی 

 حدود هست که شهادت و جهاد مضمونهاي حاوي شعار 390 اسالمی، انقالب شعار 4153 میان در

 نشان مضمونها این تحلیل و تجزیه. مربوط است آنها ارزشهاي و شهادت و جهاد به مضمون 850

 و جهاد ابزاري ارزشهاي به آنها درصد 23 حدود و غایی ارزشهاي به آنها درصد 21 حدود داد

 راه در شهادت و جانبازي براي آمادگی اعالم زمینه در مضمونها بقیه. مربوط است شهادت

 دادن ارتباط و شهادت و جهاد به دعوت و آمادگی اعالم شهیدان، اجتماعی خاستگاه ،)ره(امام

 سایر و) ع(حسین امام قیام به انقالبیون جانبازي و فداکاري و آن هايشخصیت و انقالب

  .است موضوعات

 یتـوجه  یمـدارس و بـ   یکـ یزیف يضعف در فضا ،یدرسکتابهاي نقص در ) 1385( پور ییرعنا

سـتا  را نیدر هم. داند یو شهادت م ثاریفرهنگ ا کنندة فیعوامل تضع نیرا از مهمتر یکادر آموزش

شـاهد و   ییاهنمـا آمـوزان مـدارس ر   دانـش  يبـر رو  یدر پژوهشـ ) 25: 1385( یو قاسم يدیخورش

شـده بـه آنـان را      ارائـه  دیشـه  نفر نه یاز افراد نمونه، تمام یمیکه تنها نکردند گزارش  رازیش يعاد

ر د) 1385( ي رضـوانی دیو سع یزوزنعرب .شناختند یم) قلمرو پژوهش یبوم ایمشهور و شهیدان (

آمـوزان، اطالعـات    گرفتنـد دانـش  جهینت ییدورة راهنما یفرهنگ شهادت در کتابهاي درس بررسی

نقـش   نـان، ه آشهیدان بـ  دندر شناسان دیبا ادارند و کتابه دانیو شهادت و ارزش شه دیاز شه یکم

ه شده، سه دوره به آنها اشار ینیو شهادت در کتابهاي د دیابعاد مختلف شه نیاز ب. دنکن فایا يشتریب

بوده کـه سـه    دیشه یبار تکرار شده و کمتر از همه ابعاد، کارکرد اجتماعنه  و شهادت دیمفهوم شه
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 9ها  در کل دوره یطلب  به شهادت یمورد بررس يهایژگیو نیاز ب یدر کتابهاي درس، تکرار شده بار

 ،ییجـو  قـت یچون حق یصفات وبار بوده  6اول  ۀیپا ینیاشاره در کتاب د نیشتریبار اشاره شده که ب

دورة  یدرسـ کتابهـاي  و شـهادت در   دیشـه  یو عزت و بزرگ ،ينداریشجاعت، صبر و استقامت، د

  . مورد غفلت قرار گرفته است ییراهنما

در تحلیل محتواي درس زبان و ادبیـات فارسـی از لحـاظ میـزان     ) 1386(بهالگردي و همکاران 

ثـار وشـهادت، چهـار وجـه ادبیـات عاشـورایی،       استفاده از ظرفیتهاي این درس در ترویج فرهنگ ای

بـر اسـاس   . ادبیات دفاع مقدس، ادبیات پایداري سایر کشورها و ادبیات انقالب اسالمی لحـاظ شـد  

هاي این پژوهش از توان عظیم درس زبان و ادبیات فارسی دوره متوسـطه در سـرایت فرهنـگ    یافته

  .ایثار و شهادت تا حد زیادي غفلت شده است

هاي شـهیدان بـا   پژوهشی درباره مجموعه کتابهاي سرگذشت نامه) 1386(همکاران رضوانی و 

نتـایج  . عناوین مجموعه افالکیان، قصه فرماندهان و نیمه پنهان از دیـدگاه دانشـجویان انجـام دادنـد    

دهد که این کتابها اگر چه داراي تأثیرات مثبت عـاطفی بـر دانشـجویان اسـت در آشـنایی      نشان می

که نکته جالب توجه این. ا فلسفه دفاع مقدس، ایثار و شهادت نتوانسته چندان مؤثر باشددانشجویان ب

گونه کتابها نسبت به کتابهاي درسی آموزش و پرورش رویکرد جـامعتري نسـبت بـه کتابهـاي      این

  .است درسی آموزش و پرورش داشته

اي ترویج فرهنگ ایثـار و  محتواي دوره ابتدایی را در جهت توانایی بر) 1386(زاده مهرام و نبی

اي بر اساس این تحقیق در این کتابها بـه فرهنـگ ایثـار و شـهادت، توجـه بایسـته      . شهادت کاویدند

پـردازي و الگـودهی   شخصیت آنان پیشنهادهایی ارائه کردند از جمله؛ افزایش توجه به. نشده است

    بـویژه و غیـر مسـتقیم   مسـتقیم   تهايدرسی بـه صـور   يمجاهدان و شهداي جنگ تحمیلی در کتابها

هایی که از حیث سـنی در تجـانس بیشـتري بـا مخاطبـان یـادگیري هسـتند،        گیري از شخصیتبهره

هـاي  بنـد و پـالك در تصـاویر دروس ریاضـی پایـه     استفاده از نمادهاي ایثار و جهاد همانند پیشـانی 

و شـهیدان  یـا متوسـط سـن    هـا  چون تعداد داوطلبان اعزام به جبهـه  گیري از مثالهایینخستین و بهره

خاطرات و وصیت نامه شهدا در ، )...ها، واعمال اصلی، مجموعه( جانبازان در طرح سؤاالت ریاضی

، عـدم سـیر متناسـب صـعودي در اسـتفاده از      ...جنگ در درس اجتمـاعی و جغرافیاي، درس ادبیات

ف دوره ابتـدایی،  هـاي مختلـ  کلمات و تصاویر مرتبط با فرهنـگ ایثـار و جهـاد و شـهادت در پایـه     

با عنایت بـه گـذر   . ریزي بایسته طراحان و مؤلفان متون درسی این دوره استنشاندهنده عدم برنامه
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سـاز،  رود کمیت و کیفیت مطالب فرهنـگ کودکان در این پایه از تفکر عینی به انتزاعی، انتظار می

دیـن بـه   دیـدگاه  و شـهادت از   نظر به اینکه فرهنگ جهاد و ایثار .نمایانگر این ارتباط عمودي باشد

هایی از نوجوانان فلسطینی و لبنانی در دفاع نیست، تشریح حماسهمحدود مرزهاي جغرافیایی و ملی 

گیـري از زبـان برنـده هنـر در قالـب      بهـره و  تواند اثرگذار و سودمند تلقی شوداز دین و کشور، می

توسـعه فرهنـگ ایثـار و    سـان سـازي   آ، به عنوان عواملی در جهت ...شعر، نقاشی، خط، گرافیک و

  .شودمیجهاد قابل تلقی 

درسی سـه دوره نشـان داد توزیـع     يدر بررسی مفاهیم ایثار و شهادت در کتابها) 1387(آرمند 

هاي تحصـیلی، همـاهنگی   از نظر ارتباط عمودي بین مفاهیم دوره. مفاهیم در سه دوره مناسب است

تاب کار دینی چهارم ابتدایی، عربـی سـوم راهنمـایی و    کتابهایی چون قرآن دوم و سوم و ک. هست

  .توجهی شده استدینی متوسطه امکان طرح این مفاهیم در آنها وجود دارد اما به این امر بی

فارسـی و علـوم اجتمـاعی      در تحلیل محتواي کتابهاي درسی فرهنگ اسالمی،) 1387(احمدي 

عامل  36ه کلی ایثار و شهادت؛ میزان توجه الزم به دوره راهنمایی از نظر میزان توجه کتابها به مقول

هـا نشـاندهنده عـدم توجـه بـه بسـیاري از       یافته. مشخص شده براي این مبحث را بررسی کرده است

درسی و عدم پیروي کتابها از نظـامواره جـامع طـرح مبحـث      عوامل ایثار و شهادت در این کتابهاي

  .ایثار و شهادت است

در تحلیل محتواي کتابهاي دوره ابتدایی از نظر میزان توجـه بـه   ) 1387(جمشیدیان و همکاران 

اند کـه  متغیرهاي فرهنگ ایثار و شهادت با تفکیک دو موضوع ایثار و فرهنگ شهادت اظهار کرده

تحلیل محتواي . بیاید و از موارد انتزاعی کاسته شود...) داستان و(باید هر چه بیشتر به صورت عینی 

با افزایش مفاهیم ذهنی یا اصل حرکـت  ) پایه(داد به اصل هماهنگی افزایش سن  این پژوهش نشان

از عینی به ذهنی در سازماندهی محتواي کتابهـاي ایـن دوره در موضـوع فرهنـگ ایثـار و فرهنـگ       

  .شهادت توجهی نشده است

در ارزیـابی میـزان توجـه بـه ایثـار و شـهادت در برنامـه درسـی دوره         ) 1387(منصوري بککـی  

ضمناً به طور . نمایی نشان داد در این کتابها کمترین توجه در کتابهاي علوم اجتماعی شده استراه

کلی از شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس کمتر سخن به میان آمده و نکته مهم دیگر اینکـه  

  . کندتوجه به این مقوله در این کتابها از نظام خاصی پیروي نمی

 موضوع به فردوسی دانشگاه دانشجویان در بررسی نگرش) 1389( سعیدي رضوانی و همکاران
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 از الگوپـذیري  و طلبـی شـهادت  مقـدس،  دفـاع  شـهادت،  مفهـوم  به نگرش مقوله چهار در(شهادت 

. پرداختنـد  عوامـل  ایـن  از یـک  هر بینیپیش قدرت و شهادت به نگرش در مؤثر عوامل و) شهیدان

 طیـف  موافـق  سـمت  بـه  معنـاداري  طـور  بـه  دانشجویان که داد نشان عامل چهار به مربوط هايیافته

 از الگوپـذیري  و مقـدس  دفـاع  بـه  نگـاه  طلبـی،  شـهادت  حـوزه  سه در دانشجویان اما دارند؛ تمایل

 و دینـی  هویـت  تنهـا  بررسـی،  مـورد  عوامـل  بـین  از. اندنرسیده) موافقت( مطلوب سطح به شهیدان،

  .است دتشها به افراد نگرش بینیپیش به قادر ملی هویت

دهـد کـه   مى مرتبط با تحلیل محتواى کتابهاي درسى سایر کشورها نیز نشانپژوهشهاي بررسى 

کتابهـاى درسـى اسـتفاده     در کشورهاى دیگر براى انتقال ارزشها و عناصر فرهنگ خود از محتواى

ه پرسـتى در کتابهـاي درسـى دور    ل مـیهن یـ براى نمونه در ژاپـن، ارزشـهاى بنیـادینى از قب    ؛شودمى

بـه   درسى آلمان و بریتانیا به طور مکرر به موضوع هولوکاسـت  کتابهاي در. شودابتدایى ترویج مى

نتایج مشـابهى در  . پرداخته شده است عنوان بخشى از تاریخ و ارزشهاى فرهنگى مرتبط با اروپاییان

) 2005(الخبتـى  ). 2005رادوان، (است سایر کشورهاى اروپایى گزارش شده  مورد کتابهاي درسى

 19یل، مشاهده کرد ئعمومى اسرا کتاب درسى از بین کتابهاي درسى آموزش 23با تحلیل محتواى 

درصد از این  13. درصد آن حاوى نگرش منفى نسبت به مسلمانان و اعراب است 6/82کتاب یعنى 

و  زدر این کتابها اسـالم بـا تجـاو   . ستا درصد هم نگرش مثبت داشته 3و  ردکتابها نگرش خنثى دا

 کشورهاى دیگر را به اشـغال درآورده  ،شده که با سرنیزه یى معرفدینعنوان ه خورده و ب زور پیوند

بنـابراین در کتابهــاي درســى   .دکنــمـى  ایــن کتابهـا جهــاد دفـاعى را تــرور و تجـاوز معرفــى   . اسـت 

  .گیردقرار مى گسترشمورد تشویق و  کشورهاى مختلف ارزشهاى مرتبط با فرهنگ هر جامعه

1لسونبر
 قـرن  اواسط در مکزیک و امریکا جنگ اي چگونگی طرحمقایسه بررسی در) 1982( 

 آمـده  امریکـایی  درسی کتابهاي محتواي در نشان داد که کشور دو تاریخ درسی کتابهاي در نوزده

 وارد سـپس  و تحمـل کـرد   را مکزیک جمهوري رؤساي هايتوهین زیادي، مدت امریکا است که

 در مقابـل  در اما کرد قناعت بومیان سرزمین و صحرا از ايحاشیه به و رسید پیروزي به و شد جنگ

 تسلط مکزیک سرزمینهاي بر رحمانهبی و بتدریج امریکا که آمده مکزیک درسی کتابهاي محتواي

  .است نموده تبرئه را خود دسیسه، با و یافته

ن اسـت کـه   ایـ  یرسـ کتابهـاي د  يدر محتـوا  ایثار و شـهادت  يدر راستا یهدف از درج مباحث
 

1 - Berlson 
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 یخیو تـار  ینـ ید ،یفرهنـگ و سـوابق ملـ   این د با نهنوز متولد نشد ای دهیسالها را ند نیکه ا یکسان

 يسـپر  یشـ عمر خـود را در مراکـز آموز   شتریآموزان بدر واقع از آنجا که دانش. کشور آشنا شوند

بـر عهـده دارد    یمیعظ رسالت ،نسلاین به  میمفاه نیانتقال ا يکنند، نظام آموزش و پرورش برایم

 جیتوانـد در تـرو  یآموزان مـ با دانش میارتباط مستقدلیل به  یکتابهاي درس يراستا محتوا نیو در ا

نوجوانان با فرهنگ شـهادت و ایثـار و   و  کردن کودکان شناآ .و شهادت مناسب باشد ثاریفرهنگ ا

ایـن میـان   در . درار گیـر فداکاري در آموزش و پرورش از امور مهمی است که باید مـورد توجـه قـ   

و از طریـق آنهـا     دهـد  تشکیل مـی   درسی یکی از عناصر مهم آموزشی را در نظام آموزشی يکتابها

از میـان ارزشـهایی کـه در    . شـود  ارائه می  آموزان  به دانش مختلف  عالوه بر مطالب علمی ارزشهاي

یم مربوط به ایثار و شهید و شـهادت  بسیار مهم مفاه  یکی از ارزشهاي ،شود درسی ارائه می  يکتابها

  .کتابها مورد توجه قرار گیرداین نحو احسن در   ضروري است این مفاهیم به لذا ؛است

 ابهـاي و شـهادت در کت  ثـار یا میمفـاه  تعیـین " با عنایت به این نکات، مسئله اساسی این پژوهش

اساسـی را مـورد بررسـی قـرار     پژوهشگر در این زمینه نیز این سؤالهاي . است "ییابتدا دوره یدرس

  .داده است

در کتابهاي درسی فارسی بخوانیم دوره ابتدایی به چه میزان به مفاهیم ایثار و شهادت توجـه  ـ   1

  شده است؟

در کتابهاي درسی فارسی بنویسیم دوره ابتدایی به چه میزان به مفاهیم ایثار و شهادت توجه ـ   2

  شده است؟

رآن دوره  ابتدایی به چه میزان به مفاهیم ایثار و شهادت توجـه  ق آموزشدر کتابهاي درسی ـ   3

  شده است؟

آسمان  يهاهیهدو کتاب کار ) یاسالم تیو ترب میتعل(آسمان  يهاهیهددر کتابهاي درسی ـ   4

هاي آسمان پایه ششم به چه میزان بـه مفـاهیم   هاي دوم تا پنجم و هدیهپایه) یاسالم تیو ترب میتعل(

  ت توجه شده است؟ایثار و شهاد

 يهـا هیـ کتـاب هد  مهیضمو اهل سنت دوم دبستان  ژهیآسمان و يهاهیکتاب هد مهیضمدر ـ   5

به چه میزان به مفاهیم ایثار و شـهادت   سوم دبستان) یاسالم تیو ترب میتعل(آسمان و آموزش قرآن 

  توجه شده است؟

مطالعات اجتماعی پایه ششـم    هاي سوم تا پنجم ودر کتابهاي درسی تعلیمات اجتماعی پایهـ   6
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  ابتدایی به چه میزان به مفاهیم ایثار و شهادت توجه شده است؟

کتابهـاي درسـی مـورد بررسـی بـه مفـاهیم ایثـار و شـهادت بـر حسـب            هآیا بین میزان توجـ ـ   7

واحدهاي تحلیل محتواي برنامه درسی و نوع اشاره محتوایی برنامه درسی، تفاوت معناداري وجـود  

  دارد؟

  

  روش پژوهش

عنایت به عنوان، اهداف و سـؤالهاي پژوهشـی؛ تحلیـل اسـنادي بـه همـراه       با  پژوهشروش این 

یق مرتبط بـا  استخراج مصادبراي  یمجموعه منابع و سوابق پژوهشآغاز در . تحلیل محتوا بوده است

چهـارده عامـل مفهـومی     چارچوب مشخص شده در اقهايمصد مجموعهو  بررسی، ایثار و شهادت

 یثـارگري، اسـتقبال از شـهادت و ا   ینـی د يهـا  آمـوزه  یثـارگر، نام ا ید،نام شه :، شاملار و شهادتایث

مواقع برجسـته   یثارگر،و ا یداز شه یلتجل یثارگر،و ا یدصفات شه یثارگر،و ا یدو منزلت شه یگاهجا

شــهادت و  یاجتمــاع يمــدفن شــهدا، نقشــها یثــارگري،محــل شــهادت و ا یثــارگري،شــهادت و ا

 یـزات تجه یثـارگري، گر شـهادت و ا عیتدا یمنامها و مفاه یثارگري،کارکرد شهادت و ا ي،یثارگرا

  .قرار داده شد یثارگرو ا یدشه يو نمادها یثارگرو ا یدمورد استفاده شه ینظام

پس از تعیین جامعه، نمونه مرتبط و متناسب از بین کتابهاي درسی دوره و  طی گام دوم پژوهش

توافق در زمینه ساختار عوامل مفهومی مرتبط با ایثار و شهادت، جـدول تحلیـل    ابتدایی با استفاده از

محتواي کتابهاي درسی تهیه شد؛ به عالوه واحدهاي تحلیل محتـوایی نیـز تعیـین، و بـر آن اسـاس،      

پس از مرحله کد گذاري، جدولهاي کتابهـاي  . گذاري کتابهاي درسی مورد نظر انجام شدعملیات

  .تحلیل و تفسیر قرار گرفته است درسی مورد تجزیه و

مـدارك، شـامل مجموعـه اسـناد و مـدارك       و اسناد) الف: دو بخش بودشامل جامعه پژوهشی 

کتابهـاي درسـی   ) موجود، مرتبط و در دسترس نظري و تحقیقاتی درباره حوزه ایثـار و شـهادت ب  

 بـا عنایـت بـه    و که شامل هشـت عنـوان اسـت    ) 91-92 چاپ سال تحصیلی(دوره تحصیلی ابتدایی 

جلـد   33درسی مورد بررسی بالغ بـر   هاي مختلف تحصیلی دوره ابتدایی، تعداد جامعه کتابهايپایه

اسناد و مدارك حوزه ایثار و شهادت، تمـام اسـناد و مـدارك موجـود،     ) در بخش الف. بوده است

دت مـورد  مرتبط و در دسترس نظري و پژوهشی به همـراه مسـتندات مـرتبط بـا حـوزه ایثـار و شـها       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



  

 1393پاییز ، 24 ، دوره جدید، شماره22سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  144

در بخـش  . گیري انجـام نشـده اسـت   بررسی و تحلیل اسنادي قرار گرفت و لذا در این بخش، نمونه

کـه تناسـب    ايدرسـی  کتابهايکتابهاي درسی مورد تحلیل ابتدایی، متناسب با عنوان پژوهش، ) ب

ایـن   شد؛ بنـابر انتخاب  پژوهش به عنوان نمونهت پژوهش داشو سؤالهاي  ماهیت، اهدافبیشتري با 

  .است و کتابها به تناسب انتخاب شده ،، هدفمنددر این بخش گیري روش نمونه

حسب مفاد طرح پژوهشی مصوب، در پژوهش  محتوا یلتحل هايواحد :واحدهاي تحلیل محتوا

 یر،اشـکال، تصـاو  ) 5سـؤالها،  ) 4 یتهـا و فعال یفتکـال ) 3مـتن   ینجمالت و مضام) 2کلمه  )1 شامل

  .ه استیر بودسا) 6ها و  نقشه

در تحلیل جامعه، اسناد و مستندات مرتبط بـا  : فرم فیش برداري: الف: وري دادهآابزارهاي گرد

مبانی نظري و سوابق تحقیقاتی مرتبط با ایثار و شهادت به منظور بررسی منابع از فرم فیش برداري به 

ر تحلیل محتـواي  د: سیاهه تحلیل محتواي کتابهاي درسی: ب. ها استفاده شدمنظور گردآوري داده

بـه  . ي کتابهاي درسـی بـود  اابزار گردآوري داده، سیاهه تحلیل محتوکتابهاي درسی دوره ابتدایی، 

 با ایثار و شهادتي کتابهاي درسی، منابع نظري و پژوهشی مرتبط امنظور تدوین سیاهه تحلیل محتو

رت نـاظر طـرح بـه    مورد توافق بـا مشـو   مفهومی ایثار و شهادت واملعبررسی شد و حسب ساختار 

حاوي طبقات  کتابهاي درسی، يا، سیاهه تحلیل محتوهمراه کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران

مرتبط با هر یک از عوامل مفهـومی   هايقامصدمحل درج به همراه (عوامل مفهومی ایثار و شهادت 

توا و نیز نوع اشاره تهیه ، واحدهاي تحلیل مح)ي تحلیلگراناتحلیل محتوبه منظور استفاده در هنگام 

ضمن درج عوامل مفهومی ایثار و شهادت، واحدهاي تحلیل محتوا  ،سیاههدر این . و تدوین گردید

  . مشخص شده است) اعم از مستقیم و غیر مستقیم(و نیز نوع اشاره 

1روایی
2و پایایی 

3تخصصی صوري و منظور حصول اطمینان از روایی هب: ابزار 
ابزار، فـرم تهیـه    

ناظر طرح به همراه کارشناسان بنیاد شهید و امور در اختیار  استخراجی یمفهومعوامل  ده مبتنی برش

گانـه در ابـزار   چهارده یمفهومایثارگران قرار گرفت و حسب تأیید ناظر و کارشناسان بنیاد، عوامل 

ره در ابـزار  سیاهه تحلیل محتوا درج شد؛ هم چنین انواع واحدهاي تحلیل محتوا و نیـز دو نـوع اشـا   

. ابزار به لحاظ صوري و محتوایی مورد تأیید ناظر طرح و کارشناسان قرار گرفـت  این. درج گردید

اي از چند کتاب درسی مورد تحلیل در پژوهش، مشـترکاً توسـط   ، نمونهابزار یپایای نیمأت به منظور
 

1 - validity 
2 - reliability 
3 - Face validity & Professional judgement 
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تحلیل محتوا  ریزي درسی،گر محتواي متخصص برنامهمجري طرح پژوهشی و همکار اصلی تحلیل

نتایج بررسی دو گانه با یکدیگر مقایسه و همبستگی یا توافق درصدي آنها در فرمول توافق . گردید

ضریب توافق در موارد مورد تحلیل مشترك بـین دو تحلیلگـر   . محاسبه گردید درصدي نئوندروف

  .بوده است% 80محتوا، بیش از 

A
P A O

n A N B
= =

+

2  

 PAOافق مشاهده شده، درصد تو  یبه معنA دو کد گذار و  ینب يتعداد توافقهاnA  وNB 

  .گذاران است ي کدشده از سو يکد گذار يتعداد واحدها یببه ترت

ابتدا در خصوص کدگذاري کتابهاي درسی مورد : هاکد گذاري و تجزیه و تحلیل آماري داده

هومی ایثار و شـهادت در انـواع   تحلیل اقدام شد به طوري که به ازاي هر مصداق مرتبط با عوامل مف

            سـؤالها ) 4 یتهـا و فعال یفتکـال ) 3متن  ینجمالت و مضام )2کلمه  )1واحدهاي تحلیل محتوا شامل 

  ؛ )1385 ،زادهحکـیم (یر، کـد گـذاري الزم صـورت پـذیرفت     سـا ) 6ها و  نقشه یر،اشکال، تصاو) 5

مل مفهـومی ایثـار و شـهادت نیـز توجـه گردیـد؛       چنین به نوع اشاره مستقیم و غیر مستقیم به عواهم

تحلیـل  یی ابتـدا  دوره یدرسـ هـاي  کتاب یبررسـ هـاي  نوع دادهو سؤالهاي پژوهش به  تیبا عناسپس 

مرکزي  رایشگ يشاخصها ازارتباط  نیدر ا. شدانجام  سطح توصیفی هاي پژوهش درآماري داده

چنـین بـه منظـور بررسـی تفـاوت      د؛ هـم و جدولها استفاده گردی و پراکندگی چون فراوانی، درصد

  .ها از آزمون خی دو استفاده شددار، حسب مقیاس اسمی دادهمعنی

  

  هاي پژوهشتحلیل یافته

ابتدایی به چه میـزان بـه    درسی فارسی بخوانیم دوره در کتابهاي: پژوهش اولبررسی سؤال ـ   1

  مفاهیم ایثار و شهادت توجه شده است؟
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، واحد تحلیل و نوع و شهادت ثاریا یمفهوم بندي مجموع فراوانی و درصد عواملجمع: 1 جدول شماره

  دوره ابتدایی) بخوانیم(فارسی کتابهاي اشاره در محتواي 

 عامل مفهومی
  جمع  ششم میبخوان  پنجم میبخوان  چهارم میبخوان  سوم میبخوان  دوم میبخوان  اول میبخوان

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

  4.5  16  3.5  3  3.1  2  6.8  5  7.2  4  6.8  2  0  0  نام شهید

  3.6  13  1.2  1  1.5  1  8.2  6  3.6  2 0 0 6.1  3 نام ایثارگر

هاي دینی استقبال از آموزه

 شهادت و ایثارگري
1 2 1 3.4 0  0  0  0  2  3.1  3  3.5  7  2  

و جایگاه و منزلت شهید 

 ایثارگر
1 2 0 0 3  5.4  0  0  0  0  1  1.2  5  1.4  

  17.5  62  16.6  14  23.8  15  21.9  16  18.1  10 10.3 3 8.2  4  صفات شهید و ایثارگر

  23.7  84  29.7  25  23.8  15  15  11  27.2  15 20.7 6  24.5 12 تجلیل از شهید و ایثارگر

مواقع برجسته شهادت و 

 ایثارگري
3  6.1 1 3.4 2  3.6  2  2.7  1  1.5  3  3.5  12  3.4  

  1.7  6  1.2  1  3.1  2  4.1  3  0  0 0 0 0 0  محل شهادت  و ایثارگري

  1.7  6  1.2  1  1.5  1  1.3  1  1.8  1 6.8 2 0 0 مدفن شهدا

نقشهاي اجتماعی شهادت و 

 ایثارگري
4  8.2 0 0 3  5.4  3  4.1  1  1.5  2  2.4  13  3.7  

  5.6  20  1.2  1  6.3  4  12.3  9  3.6  2 6.8 2 4.1 2  کارکرد شهادت و ایثارگري

نام ها و مفاهیم تداعی گر 

  شهادت و ایثارگري
3 6.1 1 3.4 5  9  6  8.2  5  8  8  9.5  28  8  

تجهیزات نظامی مورد 

  استفاده شهید و ایثارگر
3 6.1 0  0  5  9  5  6.8  6  9.5  11  13.1  30  8.5  

  14.4  51  12  10  12.6  8  8.2  6  5.4  3 38 11 26.5 13 نمادهاي شهید و ایثارگر

  %100  353  %100  84  %100  63  %100  73  %100  55  %100  29  %100  49  جمع عوامل

و
تو

مح
ل 

حلی
د ت

اح
ا

  

  17.5  62  23.8  20  14.2  9  19.1  14  14.5  8  10.3  3  16.3  8  کلمه

 44  155  44  37  52.3  33  49.3  36  47.2  26  34.4  10  26.5  13  »م. ج«

  8.2  29  3.5  3  9.5  6  6.8  5  23.6  13  0  0  4  2  »ف.ت«

  2.5  9  1.2  1  0  0  4.1  3  0  0  6.8  2  6.1  3  »س«

  25  91  21.4  18  22.2  14  19.1  14  14.5  8  48.2  14  49.9  23  »ش«

  2  7  5.6  5  1.5  1  1.3  1  0  0  0  0  0  0  سایر

  %100  353  %100  84  %100  63  %100  73  %100  55  %100  29  %100  49  جمع واحد تحلیل

ره
شا

ا
  

  92.4  326  98.8  83  90.4  57  85  62  92.7  51  89.6  26  96  47  م

  7.6  27  1.2  1  9.5  6  15  11  7.2  4  10.3  3  4  2  غ

  %100  353  %100  84  %100  63  %100  73  %100  55  %100  29  %100  49  جمع نوع اشاره

  

در . عامل مفهومی مورد بررسی ایثار و شهادت، توجه کـرده اسـت   14این کتابها در مجموع به 

مفهـومی ایثـار و شـهادت در مجمـوع کتابهـاي      فراوانی و درصد توجه به عوامل ) 1(جدول شماره 

فراوانـی مـرتبط بـا عوامـل       353از مجمـوع کـل   . فارسی بخوانیم دوره ابتـدایی آورده شـده اسـت   
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در ) درصـد  3.6(فراوانـی   13در عامل نام شـهید،  ) درصد 4.5(فراوانی  16مفهومی ایثار و شهادت، 

 5هاي دینی استقبال از شهادت و ایثارگري، هدر عامل آموز) درصد 2(فراوانی  7عامل نام ایثارگر، 

در عامـل  ) درصد17.5(فراوانی  62در عامل جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر، ) درصد 1.4(فراوانی 

فراوانـی   12در عامل تجلیل از شهید و ایثـارگر،  ) درصد 23.7(فراوانی  84صفات شهید و ایثارگر، 

در عامـل محـل   ) درصـد  1.7(فراوانـی   6و ایثارگري، در عامل مواقع برجسته شهادت ) درصد 3.4(

در ) درصـد  3.7(فراوانـی   13در عامـل مـدفن شـهدا،    ) درصد 1.7(فراوانی  6شهادت و ایثارگري، 

در عامل کارکرد شـهادت و  ) درصد 5.6( فراوانی  20عامل نقشهاي اجتماعی شهادت و ایثارگري، 

 30و مفـاهیم تـداعی گـر شـهادت و  ایثـارگري،      در عامـل نامهـا   ) درصد 8(فراوانی  28ایثارگري، 

فراوانــی  51 ي،در عامــل تجهیــزات نظــامی مــورد اســتفاده شــهید و ایثــارگر) درصــد 8.5(فراوانــی 

عوامـل مجمـوع    نیشـتر یب نیبنـابرا در عامـل نمادهـاي شـهید و ایثـارگر بـوده اسـت؛       ) درصد14.4(

صفات شهید و ایثارگر و کمترین عامل  کتابهاي درسی فارسی بخوانیم، تجلیل از شهید و ایثارگر و

  .نیز جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر بوده است

ترتیب توزیع میزان توجه به عوامل مفهومی ایثار و شهادت بین کتابهاي درسی فارسی بخـوانیم  

  . هاي ششم، چهارم، پنجم، سوم، اول و دوم بوده استبه ترتیب شامل پایه

فراوانـی   62فراوانی در کتابهاي درسی فارسی بخوانیم  353ع کل این تحلیل نشان داد از مجمو

در واحد تحلیل جمالت و مضـامین  ) درصد 44(فراوانی  155در واحد تحلیل کلمه، ) درصد 17.5(

در واحـد  ) درصد 2.5(فراوانی  9در واحد تحلیل تکالیف و فعالیتها، ) درصد 8.2(فراوانی  29متن، 

 2.5(فراوانـی   7هـا و  در واحد تحلیل اشکال، تصاویر، نقشـه ) درصد 25(فراوانی  91 تحلیل سؤالها،

از ) درصد 92.4(مورد  326فراوانی  353از مجموع کل . در سایر بخشهاي محتوا بوده است) درصد

  .از نوع اشاره غیر مستقیم بوده است) درصد 7.6(مورد  27نوع اشاره مستقیم و 

تـرین عوامـل   توان اذعـان کـرد عمـده   در مجموع می) 1( بنابراین با توجه به نتایج جدول شماره

مفهومی در کتابهاي درسی فارسی بخوانیم، تجلیل از شهید و ایثارگر و صفات شهید و ایثارگر بوده 

به عالوه تجمع عوامل نیز در واحد تحلیل جمالت و مضامین متن بوده و عمده ترین نوع اشاره نیـز  

  .از نوع مستقیم بوده است

چـه میـزان بـه     بنویسیم دوره ابتدایی به درسی فارسیدر کتابهاي : پژوهشسی سؤال دومبررـ   2

عامـل مفهـومی مـورد بررسـی      14مفاهیم ایثار و شهادت توجه شده است؟ این کتابها در مجموع به 
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فراوانی و درصد توجـه بـه عوامـل مفهـومی     ) 2(در جدول شماره . ایثار و شهادت توجه کرده است

آن گونـه کـه   . ادت در مجموع کتابهاي فارسی بنویسیم دوره ابتـدایی آورده شـده اسـت   ایثار و شه

فراوانی  9فراوانی مرتبط با عوامل مفهومی ایثار و شهادت،  183دهد از مجموع کل جدول نشان می

) درصد 1.1(فراوانی 2در عامل نام ایثارگر، ) درصد 5.5(فراوانی  10در عامل نام شهید، ) درصد 5(

در عامـل جایگـاه   ) درصد 1.1(فراوانی  2هاي دینی استقبال از شهادت و ایثارگري، امل آموزهدر ع

فراوانـی   46در عامـل صـفات شـهید و ایثـارگر،     ) درصـد 12(فراوانی  22و منزلت شهید و ایثارگر، 

در عامـل مواقـع برجسـته    ) درصد 3.8(فراوانی  7در عامل تجلیل از شهید و ایثارگر، ) درصد 25.1(

 1.6(فراوانـی   3در عامل محـل شـهادت و ایثـارگري،    ) درصد 2.1(فراوانی  4هادت و ایثارگري، ش

در عامــل نقشــهاي اجتمــاعی شــهادت و ) درصــد2.1(فراوانــی  4در عامــل مــدفن شــهدا، ) درصــد

) درصد13.1(فراوانی  24در عامل کارکرد شهادت و ایثارگري، ) درصد 3.2(فراوانی  6ایثارگري، 

در عامــل ) درصــد 10.3(فراوانــی  19گــر شــهادت و ایثــارگري، هــا و مفــاهیم تــداعیدر عامــل نام

در عامل نمادهاي شـهید  ) درصد13.7(فراوانی  25تجهیزات نظامی مورد استفاده شهید و ایثارگر و 

و ایثارگر بوده است؛ بنابراین بیشترین عوامل مجمـوع کتابهـاي درسـی فارسـی بنویسـیم، تجلیـل از       

هـاي دینـی اسـتقبال از شـهادت و     آموزه ر و نماد شهید و ایثارگر و کمترین عامل نیزشهید و ایثارگ

  .ایثارگري و جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر بوده است

ترتیب توزیع میزان توجه به عوامل مفهومی ایثار و شهادت بین کتابهاي درسی فارسی بنویسـیم  

تعداد فراوانی این دو پایه، یکسـان  (به همراه ششم  هاي چهارم، سوم، اول، پنجمبه ترتیب شامل پایه

  . و دوم بوده است) است

فراوانـی   38فراوانی در کتابهـاي درسـی فارسـی بنویسـیم،      183تحلیل نشان داد از مجموع کل 

در واحد تحلیل جمـالت و مضـامین   ) درصد 7.6(فراوانی  14در واحد تحلیل کلمه، ) درصد 20.8(

در ) درصـد  2.7(فراوانـی   5در واحـد تحلیـل  تکـالیف و فعالیتهـا،     ) درصد 39.9(فراوانی  73متن، 

 7هـا و  در واحـد تحلیـل، اشـکال، تصـاویر، نقشـه     ) درصـد  25.1(فراوانـی   46واحد تحلیل سؤالها، 

  .در سایر بخشهاي محتوا، بوده است) درصد 3.8(فراوانی 

 24(مـورد   44سـتقیم و  از نـوع اشـاره م  ) درصـد  76(مـورد   139 ،فراوانـی  183از مجموع کـل  

در مجمـوع  ) 2( بنابراین با توجه به نتایج جدول شـماره . از نوع اشاره غیر مستقیم بوده است) درصد

ترین عوامل مفهومی موجود در کتابهاي درسی فارسی بنویسیم، تجلیل از توان اذعان کرد عمدهمی
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تکالیف  ،عوامل نیز در واحد تحلیل شهید و ایثارگر و نمادهاي شهید و ایثارگر بوده به عالوه تجمع

  .است ترین نوع اشاره نیز از نوع مستقیم بودهو فعالیتها بوده و عمده

، واحد تحلیل و نوع و شهادت ثاریا یعوامل مفهومجمعبندي مجموع فراوانی و درصد : 2جدول شماره 

  فارسی بنویسیم دوره ابتداییکتابهاي اشاره در محتواي 

 عامل مفهومی
  جمع  ششم میسیبنو  پنجم میسیبنو  چهارم میسیبنو  سوم میسیبنو  دوم میسیبنو  اول میسیبنو

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

  5  9  3.8  1  11.5  3  7.5  3  2.6  1  4.7  1  0  0  نام شهید

  5.5  10  3.8  1  0  0  2.5  1  10.5  4 4.7 1  9.3  3 نام ایثارگر

آموزه هاي دینی استقبال 

 از شهادت و ایثارگري
0  0  0  0  0  0  0  0  2  7.6  0 0 2  1.1  

جایگاه و منزلت شهید و 

 ایثارگر
0  0  0  0  0  0  1  2.5  0  0  1  3.8  2  1.1  

  12  22  7.6  2  11.5  3  10  4  15.7  6 19 4  9.3  3 صفات شهید و ایثارگر

  25.1  46 42.3 11  34.6  9  12.5  5  21  8 23.8 5 25 8 تجلیل از شهید و ایثارگر

مواقع برجسته شهادت و 

 ایثارگري
3  9.3  0  0  0  0  1  2.5  2  7.6  1  3.8  7  3.8  

  2.1  4  3.8  1  3.8  1  5  2  0  0  0  0  0  0 محل شهادت  و ایثارگري

  1.6  3 0 0  3.8  1  0  0  0  0 9.5 2  0  0 مدفن شهدا

نقش هاي اجتماعی 

 شهادت و ایثارگري
1 3.1  0  0  2  5.2  1  2.5  0  0  0 0 4  2.1  

کارکرد شهادت و 

 ایثارگري
1 3.1 0  0  1  2.6  4  10  0  0  0 0 6  3.2  

نام ها و مفاهیم تداعی گر 

 شهادت و ایثارگري
4  12.5  1 4.7 3  7.8  11  27.5  4  15.3  1  3.8  24  13.1  

تجهیزات نظامی مورد 

  استفاده شهید و ایثارگر
2  6.2 1  4.7  6  15.7  6  15  0  0  4 15.3  19  10.4  

  13.7  25  11.5 3  3.8  1  2.5  1  18.4  7 28.5 6  21.8  7 نمادهاي شهید و ایثارگر

  %100  183  %100  26  %100  26  %100  40  %100  38  %100  21  %100  32  جمع عوامل

مح
ل 

حلی
د ت

اح
و

توا
  

  20.8  38  38.4  10  15.3  4  17.5  7  14.5  6  9.5  2  28.1  9  کلمه

  7.6  14  11.5  3  30.7  8  0  0  0  0  0  0  9.3  3  »م. ج«

  39.9  73  34.6  9  34.6  9  47.5  19  42.1  16  61.9  13  21.8  7  »ف.ت«

  2.7  5  0  0  0  0  0  0  0  0  19  4  3.1  1  »س«

  25.1  46  15.3  4  115  3  22.5  9  42.1  16  9.5  2  37.5  12  »ش«

  3.8  7  0  0  7.6  2  12.5  5  0  0  0  0  0  0  سایر

  %100  183  %100  26  %100  26  %100  40  %100  38  %100  21  %100  32  جمع واحد تحلیل

ره
شا

ا
  

  76  139  96.2  25  73  19  60  24  76.3  29  76.1  16  81.2  26  م

  24  44  3.8  1  27  7  40  16  23.6  9  23.9  5  18.8  6  غ

  %100  183  %100  26  %100  26  %100  40  %100  38  %100  21  %100  32  جمع نوع اشاره
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ابتدایی به چـه میـزان بـه     ورهقرآن د آموزشدر کتابهاي درسی : پژوهش بررسی سؤال سومـ   3

  مفاهیم ایثار و شهادت توجه شده است؟

 18.9(فراوانـی   36فراوانی کتابهاي درسی آموزش قـرآن،   191تحلیل نشان داد از مجموع کل 

 10در واحد تحلیل جمالت و مضامین متن، ) درصد 45(فراوانی  86در واحد تحلیل کلمه، ) درصد

در واحد تحلیل ) درصد 29.9(فراوانی  57یل تکالیف و فعالیتها، در واحد تحل) درصد 5.2(فراوانی 

از مجموع کـل  . بوده است در سایر بخشهاي محتوا) درصد 1(فراوانی  2ها و اشکال، تصاویر، نقشه

از نوع اشاره ) درصد 30.9(مورد  59از نوع اشاره مستقیم و ) درصد 69.1(مورد  132 ،فراوانی 191

تـوان اذعـان کـرد    در مجموع می) 3(بنابراین با توجه به نتایج جدول شماره . غیر مستقیم بوده است

هـاي دینـی اسـتقبال از شـهادت و     ترین عوامل مفهومی کتابهاي درسی آموزش قرآن، آمـوزه عمده

نیـز در واحـد تحلیـل جمـالت و     وامـل  عایثارگري و تجلیل از شهید و ایثارگر بوده به عالوه تجمع 

  .ترین نوع اشاره نیز از نوع مستقیم بوده استمضامین متن، و عمده
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در . عامل مفهومی مورد بررسی ایثار و شهادت، توجه کـرده اسـت   14این کتابها در مجموع به 

ابهـاي  فراوانی و درصد توجه به عوامل مفهـومی ایثـار و شـهادت در مجمـوع کت    ) 3(جدول شماره 

فراوانـی   191دهـد از مجمـوع کـل    جدول نشان مـی . آموزش قرآن دوره ابتدایی، آورده شده است

 3.1(فراوانی  6در عامل نام شهید، ) درصد 3.6(فراوانی  7مرتبط با عوامل مفهومی ایثار و شهادت، 

ال از هـاي دینـی اسـتقب   در عامـل آمـوزه  ) درصـد  38.7(فراوانـی   55در عامل نـام ایثـارگر،   ) درصد

فراوانی  20در عامل جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر، ) درصد 3.1(فراوانی  6شهادت و ایثارگري، 

در عامل تجلیل از شهید ) درصد 15.1(فراوانی  29در عامل صفات شهید و ایثارگر، ) درصد 10.4(

 3.6(فراوانـی   7، در عامل مواقع برجسـته شـهادت و ایثـارگري   ) درصد 6.2(فراوانی  12و ایثارگر، 

فراوانـی   2در عامل مدفن شـهدا،  ) درصد 1(فراوانی  2در عامل محل شهادت و ایثارگري، ) درصد

در عامل کـارکرد  ) درصد 1(فراوانی  2در عامل نقشهاي اجتماعی شهادت و ایثارگري، ) درصد 1(

شــهادت و  گــردر عامــل نامهــا و مفــاهیم تــداعی) درصــد 7.3(فراوانــی  14شــهادت و ایثــارگري، 

 14در عامل تجهیزات نظامی مورد اسـتفاده شـهید و ایثـارگر و    ) درصد 7.8(فراوانی  15ایثارگري، 

بنـابراین بیشـترین عوامـل در     ؛در عامل نمادهاي شـهید و ایثـارگر بـوده اسـت    ) درصد 7.3(فراوانی 

ت و هــاي دینــی اســتقبال از شــهادمجمــوع کتابهــاي درســی آمــوزش قــرآن دوره ابتــدایی، آمــوزه

ایثارگري و تجلیل از شهید و ایثارگر و کمترین عامل نیز مدفن شهدا، نقشهاي اجتماعی شـهادت و  

  .ایثارگري و کارکرد شهادت و ایثارگري بوده است

ترتیب توزیع میزان توجه به عوامل مفهومی ایثار و شهادت بین کتابهاي درسی آموزش قرآن به 

تعـداد فراوانـی ایـن دو پایـه،     (هارم و پنجم به همـراه اول  هاي ششم، سوم، دوم، چترتیب شامل پایه

  . ، بوده است)یکسان است
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، واحد تحلیل و نوع و شهادت ثاریا یعوامل مفهومجمعبندي مجموع فراوانی و درصد : 3جدول شماره 

  آموزش قرآن دوره ابتداییکتابهاي اشاره در محتواي 

 عامل مفهومی
  جمع  ششمقرآن   پنجمقرآن   چهارمقرآن   سومقرآن   دومقرآن   اولقرآن 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

  3.6  7  3  2  0  0  0  0  7.3  3  5  2  0  0  نام شهید

  3.1  6  1.5  1  0  0  5.5  1  2.4  1 7.5 3  0  0 نام ایثارگر

هاي دینی استقبال از آموزه

 شهادت و ایثارگري
2 15.3  8 20 17  41.4  7  38.8  9  69.2  12  18.1  55  28.7  

جایگاه و منزلت شهید و 

 ایثارگر
0  0  0  0  1  2.4  1  5.5  0  0  4  6  6  3.1  

  10.4  20  6  4  0  0  5.5  1  9.7  4 22.5 9  15.3  2 صفات شهید و ایثارگر

  15.1  29  21.2  14  15.3  2  16.6  3  9.7  4 5 2  30.7 4 تجلیل از شهید و ایثارگر

مواقع برجسته شهادت و 

 ایثارگري
1 7.6  2 5 2  4.8  0  0  1  7.6  6  9  12  6.2  

  3.6  7  4.5  3  7.6  1  5.5  1  4.8  2  0  0  0  0 محل شهادت  و ایثارگري

  1  2  0  0  0  0  5.5  1  0  0  0  0  7.6 1 مدفن شهدا

نقش هاي اجتماعی شهادت 

 و ایثارگري
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  2  1  

  1  2  1.5  1  0  0  5.5  1  0  0  0  0  0  0 کارکرد شهادت و ایثارگري

نام ها و مفاهیم تداعی گر 

 شهادت و ایثارگري
0  0  0  0  2  4.8  2  11.1  0  0  10  15.1  14  7.3  

تجهیزات نظامی مورد 

  استفاده شهید و ایثارگر
0  0  7  17.5  4  9.7  0  0  0  0  4  6  15  7.8  

  7.3  14  4.5  3  0  0  0  0  2.4  1 17.5 7  23 3 نمادهاي شهید و ایثارگر

  %100  191  %100  66  %100  13  %100  18  %100  41  %100  40  %100  13  جمع عوامل

حت
ل م

حلی
د ت

اح
و

وا
  

  18.9  36  31.8  21  0  0  11.1  2  14.6  6  15  6  7.6  1  کلمه

  45  86  33.3  22  30.7  4  61.1  11  63.4  26  47.5  19  30.7  4  »م. ج«

  5.2  10  7.5  5  38.4  5  0  0  0  0  0  0  0  0  »ف.ت«

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  »س«

  29.9  57  27.2  18  15.3  2  27.7  5  21.9  9  37.5  15  61.5  8  »ش«

  1  2  0  0  15.3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  سایر

  %100  191  %100  66  %100  13  %100  18  %100  41  %100  40  %100  13  جمع واحد تحلیل

ره
شا

ا
  

  69.1  132  84.8  56  38.4  5  61.2  11  53.6  22  72.5  29  69.2  9  م

  30.9  59  15.2  10  61.5  8  38.8  7  46.3  19  27.5  11  30.7  4  غ

  %100  191  %100  66  %100  13  %100  18  %100  41  %100  40  %100  13  جمع نوع اشاره

  

) یاسالم تیو ترب میتعل(آسمان  يهاهیهددر کتابهاي درسی : بررسی سؤال چهارم پژوهشـ   4

هـاي آسـمان   هاي دوم تا پـنجم و هدیـه  پایه) یاسالم تیو ترب میتعل(آسمان  يهاهیهدو کتاب کار 

  چه میزان به مفاهیم ایثار و شهادت توجه شده است؟ پایه ششم به
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عامل مفهومی مورد بررسی ایثار و شهادت از جمله نـام شـهید، نـام     14کتابها در مجموع به این 

هاي دینی استقبال از شهادت و ایثارگري، جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر، صـفات  ایثارگر، آموزه

ر، مواقـع برجسـته شـهادت و ایثـارگري، محـل شـهادت و       شهید و ایثارگر، تجلیل از شهید و ایثارگ

ایثارگري، مدفن شهدا، نقشهاي اجتماعی شهادت و ایثارگري، کارکرد شهادت و ایثارگري، نامهـا  

گر شهادت و ایثارگري، تجهیزات نظامی مورد استفاده شهید و ایثارگر و نمادهـاي  و مفاهیم تداعی

  . شهید و ایثارگر توجه کرده است

فراوانی و درصد توجـه بـه عوامـل مفهـومی ایثـار و شـهادت در مجمـوع        ) 4(ل شماره در جدو

 330از مجموع کل  دهدنشان میجدول . آورده شده است هاي آسمانی دوره ابتداییکتابهاي هدیه

 13 در عامل نـام شـهید،  ) درصد 15.7(فراوانی  52فراوانی مرتبط با عوامل مفهومی ایثار و شهادت، 

هاي دینی استقبال در عامل آموزه) درصد 3.3(فراوانی  11در عامل نام ایثارگر، ) درصد 4(فراوانی 

 40در عامـل جایگـاه و منزلـت شـهید و ایثـارگر،      ) درصـد  2.1(فراوانـی   7از شهادت و ایثارگري، 

ل تجلیـل  در عامـ ) درصد 28.7(فراوانی  94در عامل صفات شهید و ایثارگر، ) درصد12.1(فراوانی 

فراوانـی   10در عامل مواقع برجسته شهادت و ایثارگري، ) درصد 3(فراوانی  10از شهید و ایثارگر، 

 4در عامـل مـدفن شـهدا،    ) درصـد  2.7(فراوانـی   9در عامل محل شهادت و ایثارگري، ) درصد 3(

در ) ددرصـ  2.4(فراوانـی   8در عامل نقشهاي اجتماعی شـهادت و ایثـارگري،   ) درصد 1.2(فراوانی 

گـر  در عامـل نامهـا و مفـاهیم تـداعی    ) درصـد  9.1(فراوانـی   30عامل کارکرد شهادت و ایثارگري،

در عامـل تجهیـزات نظـامی مـورد اسـتفاده شـهید و       ) درصـد  5.7(فراوانی  19شهادت و ایثارگري، 

ین در عامل نمادهاي شهید و ایثـارگر بـوده اسـت؛ بنـابراین بیشـتر     ) درصد 7(فراوانی  23ایثارگر و 

هاي آسمانی دوره ابتدایی، تجلیل از شهید و ایثـارگر و نـام   مجموع کتابهاي درسی هدیهدر عوامل 

  .هاي اجتماعی شهید و ایثارگر بوده استشهید و کمترین عامل نیز؛ نقش

هـاي  ترتیب توزیع میزان توجه به عوامل مفهومی ایثـار و شـهادت بـین کتابهـاي درسـی  هدیـه      

  . ششم، سوم، دوم، پنجم و چهارم بوده است هايیهآسمانی به ترتیب شامل پا

فراوانـی   85هاي آسمانی، فراوانی در کتابهاي درسی هدیه 330تحلیل نشان داد از مجموع کل 

در واحـد تحلیـل جمــالت و   ) درصــد 35.7(فراوانـی   118در واحـد تحلیــل کلمـه،   ) درصـد  25.7(

) درصـد  2.1(فراوانی  7تکالیف و فعالیتها،  در واحد تحلیل ) درصد 5.7(فراوانی  19مضامین متن، 

 34هـا و  در واحد تحلیل اشکال، تصـاویر، نقشـه  ) درصد 20.3(فراوانی  67سؤالها،  در واحد تحلیل
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  .بوده است در سایر بخشهاي محتوا) درصد 10.3(فراوانی 

 2.1(مـورد   7از نـوع اشـاره مسـتقیم و    ) درصـد  97.9(مـورد   323 ،فراوانی 330از مجموع کل 

در مجمـوع  ) 5(بنابراین با توجه به نتایج جدول شـماره  . بوده است از نوع اشاره غیر مستقیم) درصد

هاي آسمانی تجلیـل  ترین عوامل مفهومی موجود در کتابهاي درسی هدیهتوان اذعان کرد عمدهمی

و مضـامین   از شهید و ایثارگر و نام شهید، و به عالوه تجمع عوامل نیـز در واحـد تحلیـل، جمـالت    

  ).4جدول شماره (ترین نوع اشاره نیز از نوع مستقیم بوده است متن، و عمده

  

، واحد تحلیل و نوع و شهادت ثاریا یعوامل مفهومجمعبندي مجموع فراوانی و درصد : 4جدول شماره 

1هاي آسمانی دوره ابتداییهدیهکتابهاي اشاره در محتواي 
  

 عامل مفهومی
  ششم يها هیهد  پنجم يها هیهد  چهارم يها هیهد  سوم يها هیهد  دوم يها هیهد

جمع دو کتاب 

2اصلی و کار پایه
  

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

  نام شهید
9  

5  

26.4  

33.3  

6  

3  

11.7  

21.4  

3  

1  

7.5  

25  

3  

1  

9.3  

7.6  
21  16.5  52  15.7  

 نام ایثارگر
0  

1  

0 

6.6  

1  

1  

1.9  

7.1  

2  

0  

5  

0  

2  

0  

6.2  

0  
6  4.7  13  4  

آموزه هاي دینی 

استقبال از شهادت و 

 ایثارگري

1  

0 

2.9  

0  

1  

0  

1.9  

0  

0  

0  

0  

0  

2  

2  

6.2  

15.3  
5  4  11  3.3  

جایگاه و منزلت شهید 

 و ایثارگر

0  

0 

0  

0 

0  

0 

0  

0 

0  

0  

0  

0  

1  

0  

3.1  

0  
6  4.7  7  2.1  

 صفات شهید و ایثارگر
5  

0  

14.7  

0 

10  

0  

19.6  

0  

5  

0  

12.5  

0  

4  

2  

12.5  

15.3  
14  11  40  12.1  

تجلیل از شهید و 

 ایثارگر

12  

3 

35.2  

20  

11  

3  

21.5  

21.4  

8  

2  

20  

50  

8  

5  

25  

38.4  
42  33  94  28.4  

مواقع برجسته شهادت 

 و ایثارگري

1  

0 

2.9  

0  

2  

0  

3.9  

0  

0  

0  

0  

0  

1  

0  

3.1  

0  
6  4.7  10  3  

محل شهادت  و 

 ایثارگري

1 

0 

2.9 

0 

3  

1  

5.8  

7.1  

2  

0  

5  

0  

1  

0  

3.1  

0  
2  1.5  10  3  

 مدفن شهدا
0  

0 

0  

0 

0  

0 

0  

0 

3  

1  

3.5  

25  

3  

0  

9.3  

0  
2  1.5  9  2.7  

 

د دارد در هر عامل دو ردیف عدد درج شده که عدد باال به هاي دوم تا پنجم در هر پایه دو کتاب وجواز آنجا که در پایهـ  1

به همین ترتیب درصدها نیز در دو سطر محاسبه شده است ولی در پایه  کتاب درسی و عدد زیر کتاب کار آن مربوط است؛

 .؛ چون کتاب کار ندارداست ششم فقط یک عدد و درصد

  .اعداد حاصل جمع، ارائه شده استهم حسب  حاتیو توض، دهجمع ز ،و کتاب کار یاصل کتابهاي اعداد ییدر ستون نهاـ  2
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، واحد تحلیل و نوع و شهادت ثاریا یعوامل مفهومجمعبندي مجموع فراوانی و درصد : 4جدول شماره ادامه 

  هاي آسمانی دوره ابتداییهدیهکتابهاي اشاره در محتواي 

 عامل مفهومی
  ششم يها هیهد  پنجم يها هیهد  چهارم يها هیهد  سوم يها هیهد  دوم يها هیهد

جمع دو کتاب 

  اصلی و کار پایه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

هاي اجتماعی شهادت نقش

 و ایثارگري

0  

0 

0  

0 

0  

0 

0  

0 

1  

0  

2.5  

0  

0  

0  

0  

0  
3  2.3  4  1.2  

کارکرد شهادت و 

 ایثارگري

0  

0 

0  

0 

0  

0 

0  

0 

1  

0  

2.5  

0  

1  

0  

1.3  

0  
6  4.7  8  2.4  

گر تداعی ها و مفاهیمنام

 شهادت و ایثارگري

2 

1 

5.8 

6.6 

9  

2  

17.6  

14.2  

5  

0  

12.5  

0  

4  

0  

12.5  

0  
7  5.5  30  9.1  

تجهیزات نظامی مورد 

  استفاده شهید و ایثارگر

0 

3 

0 

20 

3  

2  

5.8  

14.2  

6  

0  

15  

0  

0  

2  

0  

15.3  
3  2.3  19  5.7  

 نمادهاي شهید و ایثارگر
3 

2 

8.8 

13.3 

5  

2  

9.8  

14.2  

4  

0  

10  

0  

2  

1  

6.2  

7.6  
4  3.1  23  7  

  مجموع عوامل
34  

15  

100%  

  

51  

14  

100%  

  

40  

4  

100%  

  

32  

13  

100%  

  
127  100%  330  100%  

تو
مح

ل 
حلی

د ت
اح

و
ا

  

  کلمه
10  

5  

29.4  

33.3  

8  

4  

15.6  

28.5  

6  

3  

15  

75  

5  

1  

15.6  

7.6  
43  33.8  85  

  

25.7  

  »م. ج«
8  

2  

23.5  

13.3  

22  

1  

43.1  

7.1  

16  

0  

40  

0  

16  

3  

50  

23  
50  39.3  118  35.7  

  »ف.ت«
1  

2  

2.9  

13.3  

3  

2  

5.8  

14.2  

3  

0  

7.5  

0  

2  

3  

6.2  

23  
3  2.3  19  5.7  

  »س«
0  

0  

0  

0  

2  

0  

3.9  

0  

0  

0  

0  

0  

1  

0  

3.1  

0  
4  3.1  7  2.1  

  »ش«
6  

6  

17.6  

40  

12  

6  

23.5  

42.8  

10  

1  

25  

25  

4  

6  

12.5  

49.1  
16  12.5  67  20.3  

  سایر
9  

0  

26.4  

0  

4  

1  

7.8  

7.1  

5  

0  

12.5  

0  

4  

0  

12.5  

0  
11  8.6  34  10.3  

  جمع واحد تحلیل
34  

15  

100%  

  

51  

14  

100%  

  

40  

4  

100%  

  

32  

13  

100%  

  
127  100%  330  100%  

ره
شا

ا
  

  م
34  

13  

100  

86.8  

50  

14  

98  

100  

39  

4  

97.5  

100  

32  

10  

100  

76.9  
127  100  323  97.9  

  غ
0  

2  

0  

13.2  

1  

0  

1.9  

0  

1  

0  

2.5  

0  

0  

3  

0  

23  
0  0  7  2.1  

  جمع نوع اشاره
34  

15  

100%  

  

51  

14  

100%  

  

40  

4  

100%  

  

32  

13  

100%  

  
127  100%  330  100%  

  

اهل سنت دوم دبستان  ژهیآسمان و يهاهیکتاب هد مهیضمدر : بررسی سؤال پنجم پژوهشـ   5

به چه میزان  سوم دبستان) یاسالم تیو ترب میتعل(آسمان و آموزش قرآن  يهاهیکتاب هد مهیضمو 

  به مفاهیم ایثار و شهادت توجه شده است؟
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، واحد تحلیل و نوع و شهادت ثاریا یعوامل مفهومجمعبندي مجموع فراوانی و درصد : 5 جدول شماره

 يهاهیکتاب هد مهیاهل سنت دوم دبستان و  ضم ژهیآسمان و يهاهیکتاب هد مهیضماشاره در محتواي 

  اییسنت دوره ابتداهل  ژهیسوم دبستان و) یاسالم تیو ترب میتعل(آسمان و آموزش قرآن 

 عامل مفهومی
  جمع  سوم يهاهیهد  دوم يهاهیهد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

  6.9  2  7.1  1  6.6  1  نام شهید

  6.9  2 0 0  13.3  2 نام ایثارگر

  20.7  6 14.2 2  26.6 4 آموزه هاي دینی استقبال از شهادت و ایثارگري

  3.4  1 0 0  6.6 1 جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر

  17.2  5 7.1 1  26.6  4 صفات شهید و ایثارگر

  24.1  7 28.5 4  20 3 تجلیل از شهید و ایثارگر

  0  0 0 0 0 0 مواقع برجسته شهادت و ایثارگري

  0  0 0 0 0 0 محل شهادت  و ایثارگري

  0  0 0 0 0 0 مدفن شهدا

  3.4  1 7.1 1 0 0 نقشهاي اجتماعی شهادت و ایثارگري

  0  0 0 0 0 0 رگريکارکرد شهادت و ایثا

  10.3  3 21.4 3 0 0 نامها و مفاهیم تداعی گر شهادت و ایثارگري

  6.9  2  14.2  2 0 0  تجهیزات نظامی مورد استفاده شهید و ایثارگر

  0  0 0 0 0 0 نمادهاي شهید و ایثارگر

  %100  29  %100  14  %100  15  مجموع عوامل

تو
مح

ل 
حلی

د ت
اح

و
ا

  

  24.1  7  21.4  3  26.6  4  کلمه

  48.3  14  42.8  6  53.3  8  »م. ج«

  0  0 0 0 0 0  »ف.ت«

  0  0 0 0 0 0  »س«

  24.1  7  35.7  5  13.3  2  »ش«

  3.4  1 0 0  6.6  1  سایر

  %100  29  %100  14  %100  15  جمع واحد تحلیل

ره
شا

ا
  

  93.1  27  85.7  12  100  15  م

  6.9  2  14.2  2  0  0  غ

  %100  29  %100  14  %100  15  جمع نوع اشاره

  

نام شهید، نام ایثارگر،  عامل مفهومی ایثار و شهادت از جمله 9کتابها در مجموع به  این ضمیمه

هاي دینی استقبال از شهادت و ایثارگري، جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر، صفات شهید و آموزه

ر گایثارگر، تجلیل از شهید و ایثارگر، نقشهاي اجتماعی شهادت و ایثارگري، نامها و مفاهیم تداعی

در جدول . شهادت و  ایثارگري و تجهیزات نظامی مورد استفاده شهید و ایثارگر توجه کرده است

هاي فراوانی و درصد توجه به عوامل مفهومی ایثار و شهادت در مجموع کتابهاي هدیه) 5(شماره 
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 29دهد از مجموع کل جدول نشان می. آورده شده است آسمانی ویژه اهل سنت دوره ابتدایی

 2در عامل نام شهید، ) درصد 6.9(فراوانی  2اوانی مرتبط با عوامل مفهومی ایثار و شهادت، فر

هاي دینی در عامل آموزه) درصد 20.7(فراوانی  6در عامل نام ایثارگر، ) درصد 6.9(فراوانی 

، در عامل جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر) درصد 3.4(فراوانی  1استقبال از شهادت و ایثارگري، 

در عامل تجلیل ) درصد 24.1(فراوانی  7در عامل صفات شهید و ایثارگر، ) درصد 17.2(فراوانی  5

 3در عامل نقشهاي اجتماعی شهادت و ایثارگري، ) درصد 3.4(فراوانی  1از شهید و ایثارگر، 

 6.9(فراوانی  2گر شهادت و ایثارگري و در عامل نامها و مفاهیم تداعی) درصد10.3(فراوانی 

بنابراین بیشترین عوامل  ؛در عامل تجهیزات نظامی مورد استفاده شهید و ایثارگر بوده است) ددرص

هاي آسمانی ویژه اهل سنت دوره ابتدایی، تجلیل از شهید و در مجموع کتابهاي درسی هدیه

رگر جایگاه شهید و ایثا ،هاي دینی استقبال از شهادت و ایثارگري و کمترین عاملایثارگر و آموزه

چنین در مجموع عواملی چون مواقع و نقشهاي اجتماعی شهادت و ایثارگري بوده است؛ هم

برجسته شهادت و ایثارگري، محل شهادت و ایثارگري، مدفن شهدا، کارکرد شهادت و ایثارگري 

  .و نمادهاي شهید و ایثارگر فاقد فراوانی بوده است

هاي درسی هدیه و شهادت بین کتابهاي ترتیب توزیع میزان توجه به عوامل مفهومی ایثار

فراوانی  29از مجموع کل . هاي دوم و سوم بوده استآسمانی ویژه اهل سنت به ترتیب شامل پایه

در واحد تحلیل ) درصد24.1(فراوانی  7هاي آسمانی ویژه اهل سنت، درسی هدیه در کتابهاي

) درصد 24.1(فراوانی  7ضامین متن، در واحد تحلیل جمالت و م) درصد 48.3(فراوانی  14کلمه، 

بوده  در سایر بخشهاي محتوا) درصد 3.4(فراوانی  1ها و در واحد تحلیل اشکال، تصاویر، نقشه

 6.9(مورد  2از نوع اشاره مستقیم و ) درصد93.1(مورد  27فراوانی  29از مجموع کل . است

توان در مجموع می) 5(یج جدول شماره با توجه به نتا. بوده است از نوع اشاره غیر مستقیم) درصد

هاي آسمانی ویژه اهل سنت، تجلیل درسی هدیه ترین عوامل مفهومی در کتابهاياذعان کرد عمده

نیز در واحد وامل عهاي دینی استقبال از شهادت و ایثارگري، و تجمع از شهید و ایثارگر و آموزه

  .شاره نیز از نوع مستقیم بوده استترین نوع اتحلیل، جمالت و مضامین متن، و عمده

هاي سوم تا پنجم و در کتابهاي درسی تعلیمات اجتماعی پایه: بررسی سؤال ششم پژوهشـ  6

  مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی به چه میزان به مفاهیم ایثار و شهادت توجه شده است؟
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، واحد تحلیل و نوع و شهادت ثاریا یعوامل مفهومجمعبندي مجموع فراوانی و درصد : 6جدول شماره 

  دوره ابتدایی یو مطالعات اجتماع یاجتماع ماتیکتابهاي تعلاشاره در محتواي 

 عوامل مفهومی

 یاجتماع ماتیتعل

  سوم

 یاجتماع ماتیتعل

  چهارم

 یاجتماع ماتیتعل

  پنجم

 یمطالعات اجتماع

  ششم
  جمع

 درصد راوانیف  درصد  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

  6.6  28  7  11  7.1  11  0  0  6.7  6  نام شهید

  5.2  22  3.7  6  7.1  11  4.5  1  4.4  4 نام ایثارگر

آموزه هاي دینی استقبال از 

 شهادت و ایثارگري
1  1.1  2  9  2  1.3  1  0.6  6  1.4  

جایگاه و منزلت شهید و 

  ایثارگر
0  0  0  0  1  0.6  0  0  1  0.2  

  8.5  36  5  8  11.1  17  18.1  4  7.8  7 صفات شهید و ایثارگر

  28.4  120  31.4  50  21.5  33  18.1  4  37  33 تجلیل از شهید و ایثارگر

مواقع برجسته شهادت و 

 ایثارگري
4  4.4  0  0  16  10.4  11  7  31  7.3  

  5.4  23  7.5  12  4.5  7  4.5  1  3.3  3 محل شهادت  و ایثارگري

  4  17  4.4  7  3.9  6  0  0  4.4  4 مدفن شهدا

دت و نقشهاي اجتماعی شها

 ایثارگري
4  4.4  1  4.5  10  6.5  11  7  26  6.1  

  9.6  41  5.6  9  10.4  16  22.7  5  12.3  11 کارکرد شهادت و ایثارگري

نامها و مفاهیم تداعی گر 

 شهادت و ایثارگري
4  4.4  1  4.5  14  9.1  23  14.4  42  10  

تجهیزات نظامی مورد 

  استفاده شهید و ایثارگر
1  1.1  0  0  2  1.3  6  3.7  9  2.1  

  5  21  2.5  4  4.5  7  13.6  3  7.8  7 دهاي شهید و ایثارگرنما

  %100  423  %100  159  %100  153  %100  22  %100  89  مجموع عوامل

ي
تو

مح
ل 

حلی
د ت

اح
و

  

  22.2  94  34  54  15.6  24  4.5  1  16.8  15  کلمه

  40.1  170  32  51  41.8  64  54.5  12  48.3  43  »م. ج«

  11.5  49  9.4  15  11.7  18  9  2  15.7  14  »ف.ت«

  1  4  1.8  3  0  0  0  0  1.1  1  »س«

  21.7  92  21.3  34  24.8  38  18.1  4  17.9  16  »ش«

  3.3  14  1.2  2  5.8  9  13.6  3  0  0  سایر

  %100  423  %100  159  %100  153  %100  22  %100  89  جمع واحد تحلیل

ره
شا

ا
  

  98.3  416  100  159  98.7  151  91  20  96.6  86  م

  1.7  7  0  0  1.3  2  9  2  3.3  3  غ

  %100  423  %100  159  %100  153  %100  22  %100  89  وع اشارهجمع ن

  

در . عامل مفهومی مورد بررسی ایثار و شهادت توجه کرده است 14این کتابها در مجموع به 

فراوانی و درصد توجه به عوامل مفهومی ایثار و شهادت در مجموع کتابهاي ) 6(جدول شماره 
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دهد از مجموع کل جدول نشان می. آورده شده استدوره ابتدایی  یو مطالعات اجتماع ماتیتعل

در عامل نام شهید، ) درصد 6.6(فراوانی  28فراوانی مرتبط با عوامل مفهومی ایثار و شهادت،  423

هاي دینی در عامل آموزه) درصد1.4(فراوانی  6در عامل نام ایثارگر، ) درصد 5.2(فراوانی  22

در عامل جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر، ) درصد 0.2( فراوانی1استقبال از شهادت و ایثارگري، 

در عامل ) درصد 28.4(فراوانی  120در عامل صفات شهید و ایثارگر، ) درصد 8.5(فراوانی  36

 23در عامل مواقع برجسته شهادت و ایثارگري، ) درصد 7.3(فراوانی  31تجلیل از شهید و ایثارگر، 

در عامل مدفن ) درصد 4(فراوانی  17ادت و ایثارگري، در عامل محل شه) درصد 5.4(فراوانی 

 9.6(فراوانی  41در عامل نقشهاي اجتماعی شهادت و ایثارگري، ) درصد 6.1(فراوانی  26شهدا، 

در عامل نامها و مفاهیم ) درصد 10(فراوانی  42در عامل کارکرد شهادت و ایثارگري، ) درصد

در عامل تجهیزات نظامی مورد استفاده ) درصد 2.1(فراوانی  9گر شهادت و ایثارگري، تداعی

در عامل نمادهاي شهید و ایثارگر بوده است؛ بنابراین ) درصد 5(فراوانی  21شهید و ایثارگر و 

بیشترین عوامل در مجموع کتابهاي درسی اجتماعی دوره ابتدایی، تجلیل از شهید و ایثارگر و نامها 

و کمترین عامل نیز جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر بوده گر شهادت و ایثارگري و مفاهیم تداعی

  .است

و  ماتیتعلترتیب توزیع میزان توجه به عوامل مفهومی ایثار و شهادت بین کتابهاي درسی 

تحلیل نشان داد . پنجم، سوم و چهارم بوده است ،ششم هايبه ترتیب شامل پایه یمطالعات اجتماع

در واحد ) درصد 22.2(فراوانی  94هاي درسی اجتماعی، فراوانی در کتاب 423از مجموع کل 

فراوانی  49در واحد تحلیل جمالت و مضامین متن، ) درصد 40.1(فراوانی  170 ،کلمه تحلیل

 92در واحد تحلیل  سؤالها، ) درصد 1(فراوانی  4در واحد تحلیل تکالیف و فعالیتها، ) درصد 11.5(

در سایر ) درصد 3.3(فراوانی  14ها و کال، تصاویر، نقشهدر واحد تحلیل اش) درصد 21.7(فراوانی 

از نوع اشاره ) درصد 98.3(مورد  416فراوانی  423از مجموع کل . بوده است بخشهاي محتوا

بنابراین با توجه به نتایج جدول . از نوع اشاره غیر مستقیم بوده است) درصد 1.7(مورد  7مستقیم و 

ترین عوامل مفهومی در کتابهاي درسی اجتماعی، عان کرد عمدهتوان اذدر مجموع می) 6(شماره 

وامل عگر شهادت و ایثارگري، و به عالوه تجمع تجلیل از شهید و ایثارگر و نامها و مفاهیم تداعی

  .و عمده ترین نوع اشاره نیز از نوع مستقیم بوده است ،نیز در واحد تحلیل، جمالت و مضامین متن
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و شهادت، واحد  ثاریا یو درصد عوامل مفهوم یراوانمجموع ف يندبجمع

  ابتداییدوره  یمورد بررس درسیکتابهاي  يمحتوا و نوع اشاره در لیتحل

عامل مفهومی ایثار و شهادت توجه  14ابتدایی در مجموع به دوره  یمورد بررس یکتابهاي درس

ومی ایثـار و شـهادت در   ، فراوانی و درصد توجـه بـه عوامـل مفهـ    )8(در جدول شماره . کرده است

  .مجموع کتابهاي درسی مورد بررسی دوره ابتدایی آورده شده است

  فراوانی مرتبط با عوامل مفهومی ایثار و شهادت، 1509دهد از مجموع کل جدول نشان می 

  در عامل نام شهید) درصد 7.6(فراوانی  114

  در عامل نام ایثارگر) درصد 4.4(فراوانی  66

  هاي دینی استقبال از شهادت و ایثارگريدر عامل آموزه) درصد  5.8(فراوانی  87

  در عامل جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر) درصد 1.5(فراوانی  22

  در عامل صفات شهید و ایثارگر) درصد 12.3(فراوانی  185

  در عامل تجلیل از شهید و ایثارگر) درصد 25.2(فراوانی  380

  مواقع برجسته شهادت و ایثارگري در عامل) درصد 4.8(فراوانی  72

  در عامل محل شهادت و ایثارگري) درصد 3.3(فراوانی  50

  در عامل مدفن شهدا) درصد 2.5(فراوانی  37

  در عامل نقشهاي اجتماعی شهادت و ایثارگري) درصد 3.3(فراوانی  50

  در عامل کارکرد شهادت و ایثارگري) درصد 5.1(فراوانی  77

  گر شهادت و ایثارگريدر عامل نامها و مفاهیم تداعی) رصدد 9.3(فراوانی  141

  در عامل تجهیزات نظامی مورد استفاده شهید و ایثارگر) درصد 6.2(فراوانی  94

  .در عامل نمادهاي شهید و ایثارگر بوده است) درصد 8.9(فراوانی  134و 
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، واحد تحلیل و نوع و شهادت ثاریا یعوامل مفهومجمعبندي مجموع فراوانی و درصد : 7جدول شماره 

  ییدوره ابتدا یمورد بررس یکتابهاي درس يدر محتوااشاره 

 عامل مفهومی
  جمع  پایه ششم  پایه پنجم  پایه چهارم  پایه سوم  پایه دوم  پایه اول

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 7.6  114  8.2  38  6.6  20  6.1  12  8  24  13  20  0  0  نام شهید

  4.4  66  3.2  15  4.6  14  5.5  11  4.3  13 4.5 7 6.4  6 نام ایثارگر

آموزه هاي دینی 

استقبال از شهادت و 

 ایثارگري

3 3.2 14 9.1 21  7  9  4.5  19  6.3  21  4.5  87  5.8  

جایگاه و منزلت شهید 

 و ایثارگر
1 1 1 0.6 4  1.3  2  1  2  0.6  12  2.6  22  1.5 

 12.3  185  9.1  42  13.6  41  15.2  30  12.6  38 16.2 25 9.5  9 صفات شهید و ایثارگر

تجلیل از شهید و 

 ایثارگر
24 25.5 31 20.1 78  25.8  33  16.7  72  24  142  30.7  380  25.2 

مواقع برجسته شهادت 

 و ایثارگري
7 7.4 4 2.5 10  3.3  3  1.5  21  7  27  5.8  72  4.8 

محل شهادت  و 

 رگريایثا
0 0 1 0.6 9  3  9  4.5  12  4  19  4.1  50  3.3 

 2.5  37  2.2  10  3.6  11  3  6  1.6  5 2.5 4 1 1 مدفن شهدا

نقشهاي اجتماعی 

 شهادت و ایثارگري
5 5.3 0 0 10  3.3  6  3  11  3.4  18  3.9  50  3.3 

کارکرد شهادت و 

 ایثارگري
3 3.2 2 1.2 14  4.6  20  10.1  21  7  17  3.7  77  5.1 

م تداعی نامها و مفاهی

 گر شهادت و ایثارگري
7 7.4 5 3.2 28  9.2  25  12.7  27  9  49  10.6  141  9.3 

تجهیزات نظامی مورد 

  استفاده شهید و ایثارگر
5 5.3 11  7.1  23  7.6  17  8.6  10  3.3  28  6  94  6.2 

نمادهاي شهید و 

 ایثارگر
23  24.5 29 18.8 25  8.2  14  7.1  19  6.3  24  5.2  134  8.9 

  %100  1509  %100  462  %100  300  %100  197  %100  302  %100  154  %100  94  جمع عوامل

تو
مح

ل 
حلی

د ت
اح

و
ا

  

  21.3  322  32  148  14.3  43  16.7  33  16.5  50  19.5  30  19.1  18  کلمه

  36.9  557  35.2  163  42.6  128  38  75  41  124  30.5  47  21.2  20  »م. ج«

  11.9  180  7.5  35  14.3  43  14.7  29  15.9  48  10.4  16  9.6  9  »ف.ت«

  1.7  25  1.7  8  0.3  1  1.5  3  1  3  3.9  6  4.2  4  »س«

  23.9  360  19.4  90  22.3  67  21.8  43  23.8  72  29.2  45  45.7  43  »ش«

  4.3  65  3.9  18  6  18  7.1  14  1.6  5  6.5  10  0  0  سایر

  %100  1509  %100  462  %100  300  %100  197  %100  302  %100  154  %100  94  جمع واحد تحلیل

ره
شا

ا
  

  90.3  1363  97.4  450  91.3  274  81.2  160  87.4  264  86.3  133  87.2  82  م

  9.7  146  2.6  12  8.7  26  18.8  37  12.6  38  13.7  21  12.8  12  غ

  %100  1509  %100  462  %100  300  %100  197  %100  302  %100  154  %100  94  جمع نوع اشاره
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یی، تجلیـل از شـهید و ایثـارگر و    بنابراین بیشترین عوامل در مجموع کتابهاي درسی دوره ابتـدا 

  .صفات شهید و ایثارگر و کمترین عامل جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر است

ترتیب توزیع میزان توجه به عوامل مفهومی ایثار و شهادت بین کتابهـاي درسـی مـورد بررسـی     

  . ، پنجم، چهارم، دوم و اول استمهاي ششم، سودوره ابتدایی به ترتیب شامل پایه

  فراوانی در مجموع کتابهاي درسی مورد بررسی دوره ابتدایی، 1509لیل نشان داد از مجموع کل تح

  در واحد تحلیل کلمه) درصد 21.3(فراوانی  322

  در واحد تحلیل جمالت و مضامین متن) درصد 36.9(فراوانی  557

  در واحد تحلیل تکالیف و فعالیتها) درصد 11.9(فراوانی  180

  در واحد تحلیل سؤالها) درصد 1.7(فراوانی  25

  هادر واحد تحلیل اشکال، تصاویر، نقشه) درصد 23.9(فراوانی  360

  .در سایر بخشهاي محتوا است) درصد 4.3(فراوانی  65و 

  فراوانی  1509از مجموع کل 

  از نوع اشاره مستقیم) درصد 90.3(مورد  1363

  .تاز نوع اشاره غیر مستقیم اس) درصد 9.7(مورد  146و 

تـرین عوامـل   توان اذعـان کـرد عمـده   در مجموع می) 8(بنابراین با توجه به نتایج جدول شماره 

مفهومی در مجموع کتابهاي درسی مورد بررسی دوره ابتدایی، تجلیل از شهید و ایثارگر و صـفات  

ترین شهید و ایثارگر، و به عالوه تجمع عوامل نیز در واحد تحلیل، جمالت و مضامین متن، و عمده

  ).7جدول شماره (نوع اشاره نیز از نوع مستقیم است 

آیا بین میزان توجه به عوامل مفهـومی ایثـار و شـهادت، واحـد     : بررسی سؤال هفتم پژوهشـ   7

  ؟درسی مورد بررسی دوره ابتدایی، تفاوت معناداري هست کتابهايتحلیل و نوع اشاره در محتواي 
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ي ا سهیمقابررسی مربوط به  خی دونتایج آزمون  ه شده و مورد انتظار وتوزیع فراوانی مشاهد: 8جدول شماره 

درسی مورد  کتابهايمیزان توجه به عوامل مفهومی ایثار و شهادت، واحد تحلیل و نوع اشاره در محتواي 

  بررسی دوره ابتدایی

  عامل  بعد
  توزیع فراوانی

  مشاهده شده

  توزیع فراوانی

  مورد انتظار
N X2 df  Sig 

عوامل 

  مفهومی

  8/107  114  نام شهید

1509  **13/979  13  000/0  

  8/107  66 نام ایثارگر

  8/107  87 ي دینی استقبال از شهادت و ایثارگريها آموزه

  8/107  22 جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر

  8/107  185 صفات شهید و ایثارگر

  8/107  380 تجلیل از شهید و ایثارگر

  8/107  72 مواقع برجسته شهادت و ایثارگري

  8/107  50 محل شهادت  و ایثارگري

  8/107  37 مدفن شهدا

  8/107  50 ي اجتماعی شهادت و ایثارگرينقشها

  8/107  77 کارکرد شهادت و ایثارگري

  8/107  141 و مفاهیم تداعی گر شهادت و ایثارگري نامها

  8/107  94  ی مورد استفاده شهید و ایثارگرنظام اتیزتجه

  8/107  134 نمادهاي شهید و ایثارگر

  واحد تحلیل

  5/251  322  کلمه

1509  **27/800  5  000/0  

  5/251  557  جمالت و مضامین متن

  5/251  180  ها تیفعالتکالیف و 

  5/251  25  سؤالها

  5/251  360  ها نقشهاشکال، تصاویر، 

  5/251  65  سایر

  نوع اشاره

  5/754  322  مستقیم

1509  **50/981  1  000/0  

  5/754  557  غیر مستقیم

P≤ 05/0 *      P≤ 01/0 ** 

تفاوت معنادار در میزان توجه به عوامل مفهومی ایثـار  حاکی از  )8(بررسی نتایج جدول شماره 

 اسـت  01/0رسـی دوره ابتـدایی در سـطح معنـاداري     درسی مورد بر کتابهايو شهادت در محتواي 

)13/979=2X 000/0؛=Sig .(میزان توجه به عوامـل مفهـومی،    ب،یبه ترت نتایج بیانگر این است که

گـر شـهادت و   نامهـا و مفـاهیم تـداعی   ) 3صفات شـهید و ایثـارگر   ) 2تجلیل از شهید و ایثارگر ) 1

درسی مورد بررسی دوره  کتابهايشهید در محتواي  نام) 5نمادهاي شهید و ایثارگر و ) 4ایثارگري 

  .است ابتدایی به طور معناداري بیشتر از سایر عوامل مفهومی

 کتابهـاي تفـاوت معنـادار در واحـد تحلیـل محتـواي      حـاکی از   )9(بررسی نتایج جدول شماره 
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. )Sig=000/0؛ 2X=27/800( اسـت  01/0درسی مورد بررسـی دوره ابتـدایی در سـطح معنـاداري     

) 2جمالت و مضامین مـتن  ) 1ي تحلیل واحدهامیزان استفاده از  بیبه ترت نتایج بیانگر این است که

درسی مورد بررسـی دوره ابتـدایی بـه طـور      کتابهايکلمه در محتواي ) 3 ها نقشهاشکال، تصاویر و 

  .است ي تحلیلواحدهامعناداري بیشتر از سایر 

درسـی   کتابهـاي فاوت معنادار در نوع اشاره محتواي تحاکی از  )8(بررسی نتایج جدول شماره 

نتــایج ). Sig=000/0؛ 2X=50/981( اســت 01/0مــورد بررســی دوره ابتــدایی در ســطح معنــاداري 

 کتابهـاي بیانگر این است که میزان اشاره مستقیم بـه عوامـل مفهـومی ایثـار و شـهادت در محتـواي       

  .ستااره غیر مستقیم درسی مورد بررسی دوره ابتدایی بیشتر از میزان اش

  

  گیريبحث و نتیجه

  با توجه به نتایج بررسی سؤالهاي پژوهش

پـژوهش، حاصـل مطالعـه وسـیع،     ایـن  چارچوب عوامل مفهومی ایثار و شهادت تهیـه شـده در   

استفاده از منابع متعدد و نیز جلسات بحث و بررسی، و به عالوه براي هر عامل نیز مصادیقی تـدوین  

ریزان درسی از این چارچوب و یا هـر نـوع   وري است در فعالیتهاي آینده، برنامهشده است؛ لذا ضر

چارچوب تکمیلی دیگر استفاده کنند تا پیوستگی مفهـومی افقـی و عمـودي در پایـه و طـول دوره      

. تحصیلی در مورد عوامل مفهومی ایثار و شهادت در محتواي کتابهاي درسی حفـظ و تـأمین شـود   

رعایت هماهنگی ارتباط عمودي بین مفاهیم مرتبط با عوامـل ایثـار و شـهادت    نیز به ) 1387(آرمند 

  .در کتابهاي درسی اشاره کرده بود

   کنـد تـا   آمـوزان کمـک مـی   انطباق ساختار عوامل مفهومی پیشنهادي بـا فراینـد رشـدي دانـش    

عی ریزان درسی بتواننـد در اسـتفاده و کاربسـت عوامـل مفهـومی در انـواع بسـترهاي موضـو        برنامه

از کلمـات و  رشـدي یادگیرنـده، هنگـام اسـتفاده     سـیر   رعایـت . کتابهاي درسی، دقیقتر عمل کننـد 

 چنین مالحظه توجه بـه هم هاي مختلف دوره ابتداییایثار و شهادت در پایه عواملتصاویر مرتبط با 

ري از گیـ هـره ا ببـ  بـویژه مستقیم و غیر مسـتقیم   تدر کتابها درسی به صور الگوهاي ایثار و شهادت

آموزان دارند و به لحاظ رشـدي نیـز   دانشکه از حیث سنی تجانس بیشتري با عینی  هاییشخصیت

از سـوي  . توصـیه شـده بـود   ) 1386(زاده براي درك آنان متناسبتر هستند در پژوهش مهـرام و نبـی  
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نـی  نیز توجه بیشتر به مفاهیم ایثار و شـهادت را بـه صـورت عی   ) 1387(دیگر جمشیدیان و همکاران 

  .و کاسته شدن از موارد انتزاعی توصیه کرده بودند...) داستان و (

خلق محتواي متناسب با انواع عوامل مفهومی ایثار و شهادت در قالب انواع واحـدهاي تحلیلـی   

تواند میدرسی دوره ابتدایی  روز سازي محتواي کتابهايبه منظور استفاده مداوم در به مورد بررسی

توزیـع نـامتوازن   . قـرار داده شـود   ریـزان درسـی دفتـر تـألیف کتابهـاي درسـی      کار برنامهدر دستور 

مصادیق توجه به عوامل مفهومی ایثار و شهادت در واحـدهاي تحلیلـی کتابهـاي درسـی، حکایـت      

توانند با بررسی ظرفیت واحدهاي تحلیلی مختلف از حداکثر آنها به ریزان درسی میدارد که برنامه

  .تناسب براي توسعه و تعمیق انواع عوامل مفهومی ایثار و شهادت استفاده کننداي مگونه

  

  )بخوانیم( فارسی

تقویت توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شهادت در محتواي کتابهاي درسی فارسی بخوانیم 

از جمله عواملی چون جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر، محل شـهادت و ایثـارگري، مـدفن شـهدا،     

هاي دینی استقبال از شهادت و ایثارگري، مواقع برجسته شهادت و ایثارگري، نـام ایثـارگر و   آموزه

  .تواند مناسب باشدنقشهاي اجتماعی شهادت و ایثارگري می

تقویت توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شهادت در محتواي کتاب درسی سال دوم ابتدایی 

  .ضروري است

عوامل مفهومی ایثار و شـهادت در واحـدهاي تحلیـل محتـوایی کتابهـاي      تقویت توجه به انواع 

  .درسی فارسی بخوانیم از جمله واحد سؤالها کمک کننده است

  

  )بنویسیم( ارسیف

تقویت توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شهادت در محتواي کتابهاي درسی فارسی بنویسیم 

هـاي دینـی اسـتقبال از شـهادت و     از جمله عواملی چون جایگاه و منزلت شـهید و ایثـارگر، آمـوزه   

ایثارگري، مدفن شهدا، محل شهادت و ایثارگري، کـارکرد شـهادت و ایثـارگري، مواقـع برجسـته      

  .تواند مناسب باشدشهادت و ایثارگري می

فارسی بنویسیم  یکتابهاي درس يو شهادت در محتوا یثارا یتوجه به انواع عوامل مفهوم یتتقو
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  .هاي دوم، پنجم و ششم، راهگشا استیهدوره ابتدایی بویژه در پا

تقویت توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شـهادت در واحـدهاي تحلیـل محتـوایی کتابهـاي      

  .درسی فارسی بنویسیم از جمله واحد سؤالها کمک کننده است

  

  قرآن آموزش

ش قـرآن  تقویت توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شهادت در محتواي کتابهاي درسی آموز

از جمله عواملی چون مدفن شـهدا، نقشـهاي اجتمـاعی شـهادت و ایثـارگري، کـارکرد شـهادت و        

  .تواند مناسب باشدایثارگري، نام ایثارگر، جایگاه و منزلت شهید و ایثارگر و نام شهید می

تقویت توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شهادت در محتواي کتابهاي درسی آموزش قـرآن  

  .ي اول، پنجم و چهارم، ضروري استسالها

تقویت توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شـهادت در واحـدهاي تحلیـل محتـوایی کتابهـاي      

  .یتها، کمک کننده استو فعال از جمله واحد سؤالها و تکالیف آموزش قرآندرسی 

  

 میتعل(آسمان  يهاهیهدو کتاب کار ) یاسالم تیو ترب میتعل(آسمان  يهاهیهد

  )یاسالم تیو ترب

 يهـا هیـ هدتقویت توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شـهادت در محتـواي کتابهـاي درسـی     

دوره  )یاسـالم  تیـ و ترب میتعلـ (آسـمان   يهـا هیـ هدو کتـاب کـار   ) یاسالم تیو ترب میتعل(آسمان 

د و ابتدایی از جمله عواملی چون نقشـهاي اجتمـاعی شـهادت و ایثـارگري، جایگـاه و منزلـت شـهی       

ایثارگر، کارکرد شهادت و ایثارگري، مدفن شـهدا، محـل شـهادت و ایثـارگري و مواقـع برجسـته       

  .تواند مناسب باشدشهادت و ایثارگري می

تقویت توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شـهادت در واحـدهاي تحلیـل محتـوایی کتابهـاي      

 تیـ و ترب میتعلـ (آسـمان   يهـا هیـ هد و کتاب کار) یاسالم تیو ترب میتعل(آسمان  يهاهیهددرسی 

  .دوره ابتدایی از جمله واحدهاي سؤالها، تمرینها و تکالیف کمک کننده است )یاسالم
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کتاب  مهیضمو اهل سنت دوم دبستان  ژهیآسمان و يهاهیکتاب هد مهیضم

  سوم دبستان) یاسالم تیو ترب میتعل(آسمان و آموزش قرآن  يهاهیهد

 يهـا است و در مواردي کـه کتـاب هدیـه   آسمان  يهااصلی هدیه این دو کتاب ضمیمه کتاب

سازي کرده است؛ لـذا بـا  حجـم    متناسب با اعتقادات اهل سنت نیست، درسهایی را متناسبآسمان 

توان به توجه محـدود بـه عوامـل مفهـومی ایثـار و شـهادت در آن دو ضـمیمه        کم این ضمائم، نمی

  .تناسبتر استایرادي وارد کرد؛ هر چند توجه بیشتر م

  

  هاي سوم تا پنجم و مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتداییتعلیمات اجتماعی پایه

 یمـات تعلتقویت توجه به انواع عوامل مفهـومی ایثـار و شـهادت در محتـواي کتابهـاي درسـی       

هـاي  ی از جمله عواملی چون جایگاه و منزلت شهید و ایثـارگر، آمـوزه  و مطالعات اجتماع یاجتماع

توانـد  ستقبال از شهادت و ایثارگري و تجهیزات نظـامی مـورد اسـتفاده شـهید و ایثـارگر مـی      دینی ا

  .مناسب باشد

 یمـات تعلتقویت توجه بـه انـواع عوامـل مفهـومی ایثـار و شـهادت در محتـواي کتـاب درسـی          

  .ضروري است چهارم ی سالاجتماع

لیـل محتـوایی کتابهـاي    تقویت توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شـهادت در واحـدهاي تح  

  .ی از جمله واحد سؤالها کمک کننده استو مطالعات اجتماع یاجتماع یماتتعلدرسی 

  

  پیشنهادهایی براي کتابهاي درسی دوره ابتدایی 

مفهـومی بـراي طـرح موضـوع ایثـار و شـهادت درکتابهـاي درسـی دوره          نبودن ساختار عوامل

اسـت؛ چـرا کـه سـاختار منسـجمی در مجموعـه       ابتدایی حسب تحلیل محتواي انجام شـده مشـهود   

ریـزان  بر ایـن اسـاس بـه برنامـه    . کتابهاي درسی دوره ابتدایی براي بیان ایثار و شهادت مشاهده نشد

شود ساختی از عوامل مفهومی مرتبط با ایثـار و شـهادت و از جملـه نمونـه     درسی کتابها پیشنهاد می

ثار و شهادت در پژوهش را مبنـاي عمـل خـود    چارچوب مفهومی طراحی شده از عوامل مفهومی ای

لـزوم طراحـی و   . قرار دهند و سپس بر اساس آن به تولید محتواي این کتابهاي درسـی اقـدام کننـد   

گیري از نظامی خاص در توجه به مفـاهیم ایثـار و شـهادت قـبالً نیـز توسـط منصـوري بککـی         بهره
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نیز به ضرورت توجه عمیقتر به فرهنگ ) 1386(زاده چنین، مهرام و نبیتوصیه شده بود؛ هم) 1387(

  .دوره ابتدایی اشاره کرده بودند ایثار و شهادت در محتواي کتابهاي

میزان توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شهادت تـدوین شـده در ایـن پـژوهش در محتـواي      

م، آمـوزش  دوم، پـنجم و ششـ   هـاي کتابهاي درسی فارسی بخوانیم سال دوم، فارسی بنویسـیم پایـه  

شـود  قابل توجه نیست؛ لذا پیشنهاد می چهارم یاجتماع یماتتعلقرآن سالهاي اول، پنجم و چهارم، 

مؤلفان کتابهاي درسی، ساختار عوامل مفهـومی ایثـار و شـهادت را در ایـن کتابهـاي درسـی مـورد        

  .عنایت ویژه قرار دهند

ابتدایی به نحو معناداري توجه به عامل مفهومی مورد تحلیل در کتابهاي درسی دوره  14از بین 

گـر  نامها و مفاهیم تداعی) 3صفات شهید و ایثارگر ) 2تجلیل از شهید و ایثارگر ) 1عوامل مفهومی 

بیشـتر از سـایر عوامـل  مفهـومی      ،نام شـهید ) 5نمادهاي شهید و ایثارگر و ) 4شهادت و ایثارگري، 

ریزان درسـی وجـود   بیشتري براي فعالیت برنامهاست؛ لذا در راستاي سایر عوامل مفهومی نیز زمینه 

  .دارد

درسی مورد بررسی دوره ابتدایی به نحو معناداري  کتابهاياز بین واحدهاي تحلیلی در محتواي 

کلمه، ) 3 ها نقشهاشکال، تصاویر و ) 2جمالت و مضامین متن ) 1ي تحلیل واحدهامیزان استفاده از 

 يبـرا  یشـتري ب ینهزم یزن واحدهاي تحلیلی یرسا يذا در راستال ؛ي تحلیل استواحدهابیشتر از سایر 

  .وجود دارد یزان درسیربرنامه یتفعال

هاي دوره ابتدایی، تقویت توجه به انواع عوامـل مفهـومی ایثـار و شـهادت در محتـواي      بین پایه

  .مجموع کتابهاي درسی سال اول ضروري است

آموزان دوره ابتـدایی، پیشـنهاد   اهیم بین دانشبا توجه به اهمیت نقش تصویر در باور پذیري مف

. شود که به حوزه ایثار و شهادت در قالـب تصـاویر در ایـن دوره، توجـه خـاص مبـذول گـردد       می

استفاده بیشتر از تصویر در محتواي کتابهاي درسی بخوانیم دوره ابتدایی با عنایت به ویژگی رشدي 

  .دانش آموزان دوره ابتدایی شایسته توجه است

تقویت توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شـهادت در واحـدهاي تحلیـل محتـوایی کتابهـاي      

  .درسی دوره ابتدایی از جمله واحد سؤالها، کمک کننده است

تقویت فعالیتهاي تکمیلی مرتبط با عوامل مفهومی ایثار و شهادت در مجموعه کتابهـاي درسـی   

  . بنویسیم دوره ابتدایی مناسب است
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آموزان با جایگاه و منزلتی که اسالم براي ایثار و شـهادت بیـان کـرده    که آشنایی دانشاز آنجا 

آموزان دوره ابتدایی مؤثر باشد، گیري بنیادي این نگرش و روحیه در دانشتواند در شکلاست، می

  ناپـذیر اسـت؛ لـذا از   توجه متناسب به این عامـل در کتابهـاي درسـی ایـن دوره، ضـرورتی اجتنـاب      

 ،رود در تدوین کتابهاي درسی جدید دوره ابتدایی به عامـل مفهـومی  ریزان درسی، انتظار میهبرنام

چنین تقویت توجه به عوامل مفهومی مدفن شهدا، نقشـهاي اجتمـاعی   عنایت ویژه مبذول دارند؛ هم

  .شهادت و ایثارگري نیز در محتواي کتابهاي درسی، ضروري است شهادت و ایثارگري و محل

ه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شهادت در محتواي کتابهـاي درسـی دوره ابتـدایی    توزیع توج

متناسب نیست به طوري که به برخی از عوامل مفهومی بیشتر توجه شده و به برخـی از آنهـا کمتـر،    

شود توزیع توجه به انواع عوامل مفهومی ایثار و شهادت در محتواي کتابهاي درسـی  لذا پیشنهاد می

ریزي دقیق انجام پذیرد تا به همه انواع عوامل مفهومی ایثار و شهادت به گونـه متناسـب در   مهبا برنا

  .محتواي کتابهاي درسی مورد نظر پرداخته شود

عوامل مفهـومی در ایـن پـژوهش را متناسـب بـا اهـداف دروس و       توانند ریزان درسی میبرنامه

استفاده کنند؛ به عنوان نمونـه در درس قـرآن و    ترساختار موضوعی آنها، به گونه متناسب و مرتبط

ها و جایگاه ایثار و شـهادت توجـه کننـد؛ در علـوم اجتمـاعی نیـز بـه مواقـع         ها بیشتر به آموزههدیه

  . توان توجه ویژه کردمی... برجسته ایثار و شهادت، محل شهادت، مدفن شهدا و 

، طـی عامـل اسـتقبال از شـهادت و     از آنجا که در کتابهاي درسی آموزش قـرآن دوره ابتـدایی  

ریـزان  ایثارگري، اشارات غیر مستقیم قابل توجهی نسبت به ایثـار و شـهادت وجـود دارد بـه برنامـه     

شود ترجمه این آیات را نیز در کتابهاي درسی درج کنند درسی کتابهاي آموزش قرآن پیشنهاد می

هـا و از  نی آنهـا نیـز در تمـامی زمینـه    آموزان، معارف قرآتا عالوه بر رشد مهارت روانخوانی دانش

تـوان در کتـاب راهنمـاي معلـم از     چنین میجمله مباحث مربوط به ایثار و شهادت افزایش یابد؛ هم

معلمان خواست تا داستانهاي مربوط به شأن نزول برخی از آیات مرتبط با جنگهـاي پیـامبر را بـراي    

و شهادت به طـور مسـتقیم، عالقـه بـه فراگیـري      آموزان بیان کنند تا ضمن درك مفاهیم ایثار دانش

  .    آموزان افزایش یابدقرآن نیز در دانش

ذکر شأن نزول آیات در کتابهاي آموزش قران بویژه در زمینه غزوات و جنگهاي صـدر اسـالم   

  .کمک کننده است
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  منابع فارسی 

    درسی  کتابها و ها برنامه در  شهادت و شهید آثار  درج  میزان و  جایگاه  بررسی. )1378( آرمند، محمد

  .بنیاد شهید انقالب اسالمی طرح پژوهشیها، دانشگاه

بررسی جایگاه و میزان درج آثار و مفاهیم شهید و شهادت در کتابهاي درسی آموزش . )1378( آرمند، محمد

  .بنیاد شهید انقالب اسالمی طرح پژوهشی .و پرورش

بنیاد شهید طرح  درسی سه دوره تحصیلی، ار و شهادت در کتابهابررسی مفاهیم ایث). 1387(آرمند، محمد 

  .انقالب اسالمی

بررسی نقش دوره راهنمایی کشور در انتقال فرهنگ شهدت، ایثار و جهاد بر اساس ). 1387(احمدي، مجید 

همایش ملی در ترویج فرهنگ ایثار و  .تحلیل محتواي درسی فرهنگ اسالمی، فارسی و علوم اجتماعی

  .دانشگاه اصفهان تشهاد

تحلیل محتواي کتابهاي درسی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و سال اول . )1383( کاظمی وریچ ؛اثباتی، زینب

سازمان پژوهش و  طرح پژوهشی .آموزش عمومی متوسطه از منظر ارزشهاي دینی، ملی و دفاع مقدس

  .ریزي آموزشی برنامه

-56هاي  اي معرفی شده در کتابهاي درسی دبیرستان در سالتحلیل محتواي ارزشه). 1378(امیري، کیومرث 

  .دانشگاه عالمه طباطبایی .پایان نامه فوق لیسانس دانشکده علوم اجتماعی .1372- 76و  1352

تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس ). 1386(صحافیان، مهدي  ؛سعیدي رضوانی، محمود  ؛بهاره  بهالگردي،

همایش فرهنگ ایثار و شهادت  .شهادت در ترویج فرهنگ ایثار و) وره متوسطهد(زبان و ادبیات فارسی 

  .دانشگاه مازندران

 ش .اجتماعی علوم نامه .اسالمی انقالب شعارهاي در شهادت و جهاد ارزشهاي). 1385( پناهی، محمد حسین

  .90تا 59: 29

محتواي کتابها دوره ابتدایی از نظر  تحلیل). 1387(مراد زاده، سمیرا  ؛صادقیان، مهدي ؛جمشیدیان، عبدالرسول

  .همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه اصفهان .میزان توجه به فرهنگ ایثار و شهادت

 راهنمایی مدارس آموزان دانش نظر از ملی و دینی شهداي بارز صفات بررسی .)1385(م  قاسمی، ر؛ خورشیدي،

  .2 ـ 26 ص شیراز، دانشگاه .شهادت و ثارای فرهنگ علمی همایش .شیراز عادي و شاهد

 شهیدان اينامه سرگذشت کتابهاي ارزیابی). 1386( پناه، زهراحسین ؛سمیه نیا،حسن محمود؛ رضوانی، سعیدي

  پژوهشکده اسالمی تربیت و تعلیم پژوهشی طرح پژوهشی گروه .آنها در شهیدان صفات بازنمایی و

  . انسانی علوم در اسالمی مطالعات

 فرهنگ علمی همایش پرورش، و آموزش حوزة در شهادت و ایثار فرهنگ از پاسداري .)1385( م پور، عناییر

  . 28و  29: شیراز دانشگاه .شهادت و ایثار
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 دانشگاه دانشجویان نگرش). 1389(باغگلی، حسین  ؛الدین مشهدي، سیدجمال رضوانی، محمود؛ موسوي سعیدي

  .164تا  135: )11( 5شماره  .اسالمی تربیت .شهادت موضوع به مشهد فردوسی

تا  261 ش ، پرورش و آموزش وزارت نگاه نشریه .درسی کتابهاي و مقدس دفاع معلم، ).1384(زهرا  صباغیان،

266.  

 چکیده .راهنمایی دورة درسی کتابهاي در شهادت فرهنگ .)1385( محمود رضوانی، سعیدي ؛احمد زوزنی، عرب

  .38و   39: شیراز دانشگاه ،شهادت و ایثار فرهنگ علمی همایش نخستین مقاالت

 .کتابهاي درسی دوره ابتدایی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت). 1386(بتول  مشهدي،  ؛مهرام، بهروز، نبی زاده

همایش فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه مازندران و معاونت پژوهش دانشگاه و دانشکده علوم انسانی و 

  .دانشگاه مازندران تماعیاج

همایش  .ارزیابی میزان توجه به ایثار و شهادت در برنامه درسی دوره راهنمایی). 1387(منصوري بککی، سیروس 

  .ایثار و شهادت

تحلیل محتواي زندگینامه و آثار به جا مانده از سرداران و فرماندهان شهید محور ). 1380(، علی اصغر نائیجی

  .طرح پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ،با تأکید بر نقش آموزش در زندگی آنهایک استان مازندران 
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