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 چکیده 
دفاع مقدس و ظلم ستیزی ی هاارزشتحلیل مضامین قاله هدف از این م

ی درسی فارسی و مطالعات اجتماعی هاکتابانقالب اسالمی ایران در 
مقطع ابتدایی است. این پژوهش در پاسخ به سؤال بررسی مضامین 

 ان توجه به دفاع مقدس و ظلم ستیزی و مشخص نمودن میزی هاارزش
در  پژوهشاین روش مورد استفاده در .  استدر دو عنوان درسی آنها 

مضمون و سپس روش تحلیل محتوای توصیفی  تحلیلمرحله اول روش 
 دو جامعه پژوهش شامل. ابزار پژوهش چک لیست محقق ساخته و است

چاپ سال  دوره ابتدایی اجتماعیو مطالعات  عنوان کتاب درسی فارسی
عمده ترین . باشدمی جلد کتاب درسی( ده)در مجموع  1398-99تحصیلی 

درسی ی هاکتاب؛ درمحتوای آن است کهپژوهش بیانگر های یافته
و کمترین درصد 03/23فارسی بیشترین توجه را به مضمون استقالل با 

درصد نموده است. همچنین کتاب 55/4توجه را به مضمون مشارکت با 
درصد  79/45مطالعات اجتماعی بیشترین توجه را به مضمون استقالل با 

درصد، انقالب اسالمی، 12/3ضامین الگودهی با و کمترین توجه را به م
در پایان نیز  است. نموده درصد92/4حسن سلوک و مشارکت با 

درسی فوق الذکر بیان شده ی هاکتابپیشنهاداتی جهت بهبود محتوای 
 است.

مقطع ابتدایی، تحلیل درسی،  هایکتاب ،جنگ، دفاع مقدس کلیدواژه:
 محتوا.

 08/05/1399تاریخ تأیید   06/02/1399تاریخ دریافت 

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه

 است که حیات یکی از مهم ترین و جدی ترین رخدادهای زندگی انسانمسئله جنگ 
ف دقیق ولی هنوز هیچ گونه اجماعی بر سر تعری ،افکندمی فردی و جمعی را به مخاطره

ی است جنگ شکل نگرفته است. ابهام در تعریف مفهوم جنگ در حقوق بین المللی در حال
عت بیشتر درگیری، برخورد مسلحانه و غیره، با وس منازعه، تحت عنوانمعاصر های جنگ که

 «تو خسارت و تلفات سنگین تر، زندگی جوامع را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده اس
 .(22: 1382)درودیان،

را به ها در طول تاریخ بشر همواره جنگ و دفاع بخش مهمی از زندگی اجتماعی انسان
 ایک دولت یا یک گروه خاص بهای و قلدریها اختصاص داده است. زیاده طلبیخود 

خود به طور های ضعیف همسایههای سرزمین ثروتهدف تصاحب جغرافیایی و مالی و 
نیز همواره با استفاده از توان و ها مکرر اتفاق افتاده است. از سویی دفاع در مقابل این حمله

اقوام و ملل مختلف جهان وجود داشته موجب شده تا گاهی خاصی که در بین های قابلیت
ایثار و شهادت یکی  دفاع و به مهاجمان بیگانه درس عبرت و پاسخ گران داده شود. فرهنگ

است و به عنوان یک فرهنگ ای که در تمام جوامع دارای جایگاه ویژه استیی هاارزشاز 
است یی هاارزشنتیجه واالترین و بهترین  الهی و در رشد یافته و مترقی، جزء برترین مفاهیم
د به آن مقام دست یابد توانمی انسانی و اخ قیهای که یک فرد متعهد و پای بند به م ک

)ه. ش( 1359جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران در سی ام شهریور ماه  .(49: 1385)رجبعلی، 
پایان یافت.  598پذیرفتن قطعنامه  )ه. ش( با1367شروع و سرانجام در بیست و هفتم مرداد ماه 

دو پدیده همزمان، یکی انق ب اس می و دیگری دفاع مردم ایران در جنگ تحمیلی زمینه 
های ایثار و شهادت در ایران به وجود آورد. در دوران هشت سال دفاع را برای ظهور مقوله

اصلی فرهنگ در میان های مقدس فرهنگ ارزشمند ایثار و شهادت که تبدیل به یکی از بنیان
به خود اختصاص داد به طوری که ملت ایران هویت و ای افراد جامعه شده بود، جایگاه ویژه

دانست. برای بقای هویت می حیات اجتماعی و سیاسی خود را مدیون پایبندی به این فرهنگ
آینده های اجتماعی و دینی جامعه، احترام به فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال کامل آن به نسل

ی هاارزش؛ یکی از 1باید انجام پذیرد. چنانکه بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

                                                      
(. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقالب 1390ول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران). سند تح 1

 .17 فرهنگی:
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نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور کسب فضایل اخ قی، از جمله: ایمان، تقوا، تولی، 
عمل صالح، خودباوری، روحیه مجاهدت، ظلم ستیزی، علم، حکمت، عفت،  تبری،

های انتقال مفاهیم از یک باشد. یکی از شیوهمی داقت، ایثار و فداکاریشجاعت، عدالت، ص
باشد. زیرا مهمترین ابزار می نسل به نسل دیگر، از طریق کتب درسی مقاطع گوناگون

های یادگیری در نظام آموزشی متمرکز ایران کتاب درسی است به طوری که سایررسانه
. کتاب آموزشی به دلیل اهداف آموزشی دگیرنمیآموزشی حول محور کتاب درسی قرار 

غیر درسی ی هاکتابخاصی است که آن را از های دارای ساختار و ویژگی کندمی که دنبال
ها یونسکو با ارائه تعریف کتاب درسی و مواد یادگیری جایگاه و نقش آن». کندمی متمایز

یادگیری است که برای را در فرآیند یادگیری تبیین کرده است.کتاب درسی؛ وسیله اصلی 
دستیابی به مجموعه خاصی از نتایج آموزشی طراحی شده و از متن، تصویر و یا متن و تصویر 
تشکیل شده است و به طور سنتی مجموعه چاپی مجلدی است که آسان سازی توالی 

درسی به ویژه ی هاکتاب(. اهمیت 11: 1396نوریان،«)کندمی یادگیری را هدایت و راهنمایی
سال ارتباط دارد، تنها از جنبه ابزاری برای آموزش  11تا  7مقطع ابتدایی که با گروه سنی در 

 هاارزشها، ها، ایدهی آن در تأثیر مستقیم بر عقاید، نگرشمطرح نیست بلکه کاربرد گسترده
ند نقش مهمی در ارتقای توانمیی درسی هاکتابو هنجارهای جامعه است. همچنین محتوای 

اعتقادی و سیاسی، حقوق شهروندی و های آموزان در خصوص دیدگاههی دانشسطح آگا
حقوق بشر و مفاهیمی مانند ایثار و شهادت، احترام، احساس تعلق و تعامل مطلوب اجتماعی 

-است که در آن اهداف، عناصر و رویکردهای برنامه جلوهای داشته باشند.کتاب درسی آینه

باشد، می در کشور ما که مبتنی بر نظام آموزشی متمرکز. کتاب درسی به ویژه شودمی گر
(. بررسی 202: 1389جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است)ف حیان و همکاران،

ی درسی را برای هاکتابد نقاط قوت و ضعف احتمالی توانمی ی درسیهاکتابمحتوای 
اصول علمی در اختیار مدیران  اص ح و تغییر احتمالی محتوا، متناسب با اهداف تعیین شده و

(. چنان که 129: 1392)نیک نفس، درسی قراردهدی هاکتابو برنامه ریزان و مؤلفان 
نگرش به دیگری »با عنوان: ای ( نیز در مقالهToobian، 2006و  Groiss ) گرویس و توبین

محتوا، با استفاده از روش تحلیل « ی راهنمای مدرسه و معلمان ایرانهاکتابو صلح در 
راهنمای معلم در مقاطع گوناگون تحصیلی ایران را مورد ی هاکتابدرسی و ی هاکتاب

بررسی قرار داده اند. تحلیل محتوا به منزله تکنیکی علمی بیشتر در قرن بیستم رایج شد و 
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شناسی، علوم سیاسی و گوناگون علوم اجتماعی همچون روانشناسی، جامعههای رشته
یکی از (.  Poole,1981:477-493) اندخود به کار گرفتههای پژوهش ارتباطات آن را در

ل بحث انگیز در حوزه تحلیل محتوا مربوط به این امر است که آیا تحلیل محتوا تنها به ئمسا
پردازد و یا این که به محتوای پنهان و ضمنی در متن می قواعد آشکار و مشخص درون متن

کنند که پرداختن به محتوای پنهان می حتوای آشکار استداللنیز توجه دارد. مدافعان تحلیل م
 و ذهنیت محقق را در استنباط محتوای پنهان باز کندمی عینیت تحقیق را دچار خدشه و خلل

ی حامیان پرداختن به محتوای پنهان در تحلیل محتوا معتقدند محدود کردن یگذارد. از سومی
 علمی قابل توجههای تکنیک را سطحی و فاقد یافتهتحلیل محتوا به محتوای آشکار، این 

دفاع مقدس و مبارزه با ظلم و ستم منوط به توجه جدی ی هاارزشبسط و گسترش سازد. می
دفاع مقدس و ترویج مفاهیم آن در میان جامعه به ویژه نسل جوان ی هاارزشو ها به آرمان

یزی با در نظر گرفتن اهداف و دانش آموزان کشور است. توجه جدی به مفاهیم ظلم ست
دشمن در تهاجم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که هدف اصلی آن دور نمودن نسل 

آموزشی و اط ع های و ارگانها و اهداف آن است، در همه سازمانها انق ب از آرمان
 رسانی به ویژه سازمان آموزش و پرورش بیشتر مشهود است.

 زمینه پژوهشی فوق شامل: جعفری هرندی و یزدخواستیمطالعه برخی تحقیقات در 
ی درسی دوره هاکتابتحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در » (1393)

بررسی محتوای کتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی (»1392، شهرکی پور)«آموزش عمومی
تحلیل (» 1394رهیخته)، صالحی عمران، سبحانی نژاد و ف«در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت

شهدا و ایثارگران دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره های میزان توجه به مؤلفه
درسی دوره ابتداییو متوسطه اول از ی هاکتابتحلیل محتوای (»1397، محمودی)«ابتدایی

تحلیل میزان فرهنگ ایثار و شهادت در (»1395، محمدحسنی)«نظر توجه به هویت انق بی
بررسی و تحلیل (» 1386، سبحانی نژاد و جعفر هرندی)«درسی دوره اول متوسطهی اهکتاب

،  بیانگر «درسی دوره ابتدایی و راهنماییی هاکتابمیزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در 
آن است که تا کنون پژوهشی خاص در زمینه مضمون یابی فرهنگ ایثار و شهادت و ظلم 

أکید بر دو عنوان فارسی و مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی ستیزی در انق ب اس می با ت
صورت نگرفته است. بنابراین برای انتقال فرهنگ مبارزه با ظلم و ستم الزم است برنامه درسی 

این فرهنگ مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در این راستا های و محتوای آن از نظر مؤلفه
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دفاع مقدس در این مقطع زمانی ی هاارزش به ویژه هاارزشپژوهش در خصوص آموزش 
دفاع مقدس و مفاهیم ی هاارزشامری بسیار ضروری است. لذا شناسایی میزان توجه به احیای 

مبارزه با ظلم و ستم به ویژه در برنامه درسی مدارس در مقطع ابتدایی که پایه و اساس تربیت 
. نتایج این پژوهش در راستای شودمی گردد، یک امر بسیار ضروری محسوبمی محسوب

دفاع مقدس و احیای فرهنگ ایثار و شهادت در ی هاارزشبرنامه ریزی برای تداوم و حفظ 
 پس از انق ب بسیار تأثیر گذار خواهد بود.های میان نسل

مجموعه عناصر  ای است که عنصر محتوا در میاناهمیت این مبحث ناشی از جایگاه ویژه
بسیاری برنامه درسی را  کهه درسی به خود اختصاص داده است؛ تا جاییبرنام دهندهتشکیل

های نظام آموزشی از لفهؤدرسی در بین عناصر و م محتوای برنامه اند.معادل محتوا انگاشته
جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. از طریق محتواست که نظام آموزشی به طور مستقیم 

گذارد. و آثار گوناگونی در روح و روان آنان بر جا می ودشمیبا شخصیت متربیان مرتبط 
های فلسفی و باورهای مختلف اثر ها و ماهیت خود از دیدگاهاین عنصر به دلیل ویژگی

بخشد، به همین دلیل تعیین د به آن جهت خاصی توانمیپذیرد و هر دیدگاه فلسفی می
های درسی نظام آموزشی کشور بر امهی کلی و اصول مبنایی انتخاب محتوا در برنهاسیاست

و کم توجهی به آن، محتوا و در نتیجه متربیان را از  کندمیاساس مبانی ضرورت پیدا 
  سازد.های اصلی نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور دور میگیریجهت
دفاع مقدس و ی هاارزشاین سؤاالت است که: مضامین پژوهش به دنبال پاسخ به  این

فارسی و مطالعات اجتماعی کدامند؟ میزان ی هاکتابانق ب اس می ایران، در ظلم ستیزی 
فارسی ی هاکتابدفاع مقدس و ظلم ستیزی انق ب اس می در ی هاارزشتوجه به مضامین 

و مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی تا چه حد است؟ با مقایسه میزان توجه به مضامین 
محتوای درسی را مورد  توانمی انق ب اس می چگونهدفاع مقدس و ظلم ستیزی ی هاارزش

 بازبینی قرارداد؟ 
 پیشینه پژوهش

بسیاری صورت گرفته است که های تحلیل محتوای کتب درسی پژوهشدر مورد 
که هایی هرکدام از زاویه خاصی محتوا را مورد بررسی قرار داده اند. اما برخی از پژوهش

 باشند: می گردیده به شرح ذیلدر خصوص موضوع این مقاله انجام 
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درسی دوره ی هاکتابتحلیل محتوای »با عنوانای ( در مقاله1397سیروس محمودی )
جلد کتاب از پایه اول تا  33به بررسی « ابتدایی و متوسطه اول از نظر توجه به هویت انق بی

زش قرآن آسمانی و آموهای نهم در چهار عنوان کتاب فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیه
پرداخته و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی به این نتیجه دست یافته است که در مقطع 

ایثار و شهادت، اعتقاد به امام خمینی)ره(، نفی سلطه و های ابتدایی بیشترین توجه به مؤلفه
 ستیزی و آگاهی نسبت به قانون اساسی بوده است.ظلم

تحلیل میزان فرهنگ ایثار و شهادت »هشی با عنوان( در پژو1395حسنی)غ معباس محمد
عنوان جلد کتاب با استفاده از روش  3به بررسی « درسی دوره اول متوسطهی هاکتابدر 

در مجموع به نسبت  تحلیل محتوای توصیفی پرداخته است.ایشان به این نتیجه رسیده است که
فرهنگ ایثار و شهادت توجه شده  مفهومی مرتبط باهای مناسبی به محورها و مؤلفهتقریبًا 
 است.

توجه به  زانیم لیتحل»با عنوان  یدرپژوهش( 1394و همکارانش ) عمرانابراهیم صالحی
 26به مطالعه « ییدوره ابتدا یکتاب درس یدفاع مقدس درمحتوا ثارگرانیشهدا واهای لفهؤم

بهره گیری از دو پرداخته و با  1391-92جلد کتاب درسی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 
ی درسی دوره ابتدایی کتاب هاکتاببین  اند که در دهیرس جهینت نیبه ا روش کمی و کیفی

فارسی پایه پنجم بیشترین میزان توجه و کتاب فارسی پایه دوم و چهارم ابتدایی کمترین میزان 
 داشته اند. قدسدفاع م ثارگرانیشهدا واهای لفهمؤبه توجه 

تحلیل میزان توجه » با عنوانای ( در مقاله1393لی یزدخواستی)هرندی و عجعفری رضا
به بررسی چهار « درسی دوره آموزش عمومیی هاکتاببه مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در 

به چاپ رسیده است با استفاده از روش تحلیل محتوا  1387در سال عنوان کتاب درسی که 
محور ایثار در ک س دوم راهنمایی و در کتاب  که بیشترین توجه به به این نتیجه رسیده اند

 تاریخ اول و دوم راهنمایی شده است. ی هاکتابفارسی و کمترین توجه در 
بررسی محتوای کتب درسی دوره » با عنوانای ( در مقاله1392حسن شهرکی پور)

به بررسی نظر معلمان پنج عنوان « راهنمایی تحصیلی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت
درسی؛ فارسی، فرهنگ اس می، تعلیمات دینی، تعلیمات اجتماعی و تاریخ در مقطع 

شی پرداخته با استفاده از روش پیمای 1390-91راهنمایی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 
و به این نتیجه رسیده است که محتوای کتب درسی دوره راهنمایی در درونی نمودن فرهنگ 
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دفاع مقدس، احترام به اقشار ی هاارزشایثار و شهادت، افزایش اعتقاد دانش آموزان به 
شهدای دانش آموز و تبلیغ و ترویج های ایثارگران، آشنایی دانش آموزان با ویژگی

 اع مقدس نقش داشته است.ی دفهاارزش
بررسی و تحلیل » با عنوانای ( در مقاله1387مهدی سبحانی نژاد و رضا جعفری هرندی)

به بررسی « درسی دوره ابتدایی و راهنماییی هاکتابمیزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در 
در سال  چهار عنوان کتاب درسی؛ فارسی، دینی، اجتماعی و تاریخ دوره ابتدایی و راهنمایی

با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی پرداخته و به این نتیجه رسیده  1382-83تحصیلی 
تاریخ کمترین توجه به مفاهیم دفاع ی هاکتابفارسی بیشترین و در ی هاکتاباست که در 

 مقدس شده است.
ی هاکتاببررسی مفاهیم ایثار و شهادت در »( در پژوهشی با عنوان1387محمد آرمند)

عنوان کتاب درسی؛ در هر سه مقطع  67به بررسی « درسی دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه
ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سال تحصیلی با استفاده از روش تحلیل محتوا پرداخته و به 

درسی توزیع مفاهیم در سه دوره مناسب است و از ی هاکتاباین نتیجه رسیده است که در 
 تحصیلی هماهنگی وجود دارد.های مودی و افقی بین مفاهیم دورهنظر ارتباط ع

گذشته و ضرورت نیاز به مطالعه و پژوهش بیشتر درباره موضوع های وهشبا بررسی پژ
گفت تا کنون پژوهشی مستقل در خصوص عنوان این پژوهش انجام  توانمی مورد مطالعه،
یز برخوردار است. زیرا بیشتر از اصالت روش شناختی ن همچنین این پژوهش نشده است
اند. ها را مورد بررسی قرار دادهصورت گرفته به لحاظ کمی و توصیفی شاخصهای پژوهش

 کیفی نیز استفاده نموده است. کمی از تحلیلهای  وه بر شاخصدر حالی که این پژوهش ع
 مفاهیم نظری پژوهش

دیدگاه کارکردگرایی دورکیم، تعلیم و تربیت یک امر اجتماعی است. بنابراین  اساسبر 
و انضباط جامعه در فرد است. همچنین  هاارزشوظیفه تعلیم و تربیت درونی ساختن 

 اخ قی که اساس نظم اجتماعی هستند از طریق نظام آموزش و پرورش تثبیتی هاارزش
ز نیز از دیدگاه کارکردی ک س درس را عامل یابند. پارسونمی شوند و بقا و دواممی

داند. بدین معنا که ک س درس عاملی است که از طریق آن شخصیت می اجتماعی شدن
بزرگسالی آمادگی داشته های که بتوانند برای ایفای نقش شودمی تربیتای افراد به گونه

ارزش ها، »: کندمی را چنین تعریف هاارزش(. بورس کوئن 28: 1393باشند)شارع پور،
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و ها و بدیها هستند که گروه اجتماعی، هنگام پرسش درباره خوبی داریباورهای ریشه
(. مفاهیمی مانند: هویت ملی، هویت 73: 1372)کوئن، کندمی کمال مطلوب به آن رجوع

 دفاع مقدس و ظلم ستیزی که برگرفته از مضامین هویت و ارزشی هاارزشفرهنگی، 
باید از ها مفاهیم مهم اجتماعی هستند که برای درونی شدن و اشاعه فرهنگی آنباشند، از می

ها را نهادینه کرد. نظام هویت ملی به معنای احساس تعلق و وفاداری به طریق آموزش آن
عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملی)جامعه کل( است. بهترین عناصر و نمادهای ملی 

شوند عبارتند از: سرزمین، آیین، آداب و مناسک، تاریخ، زبان می که سبب شناسایی و تمایز
و ادبیات، مردم و دولت، که میزان تعلق و وفاداری اعضا به هریک از عناصر و نمادهای 

(. هویت فرهنگی 17: 1380سازد)یوسفی،می را مشخصها مذکور، احساس هویت ملی آن
باشد، به عنوان می غرافیایی و تاریخیهر کشور که شامل هویت دینی، قومی، زبانی، هنری، ج

گردد. مکان، فضا، زمان و فرهنگ عوامل اصلی می منبع توسعه فرهنگی جامعه محسوب
به معنای متمایز بودن و به جمع تعلق داشتن است.  داشتن هویتهویت سازی هستند. بنابراین 

عمومی ترین  که دامنه آن از خصوصی ترین تجلیات فردی تاای هویت به عنوان پدیده
، حاصل دیالکتیک خود و دیگری بوده که در میان گیردمی اجتماعی را در برهای حوزه

طیفی از شبکه معنایی ذهن و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در حرکتی رفت و برگشتی 
ای دیالکتیک میان خود . بر همین اساس هویت فرهنگی ایرانیان پیوسته در رابطهگیردمی قرار

بوده است که همواره آن را در میان مثلث منابع هویتی ایرانی، اس می و غربی قرار  و دیگری
(. بعد از دین مبین اس م و تشیع که به اعتقاد شهید 158: 1389داده است)آشنا و روحانی،

 توانمی (،23: 1383مطهری عامل اساسی هویت یابی ایرانیان بعد از ظهور اس م است)قربانی،
ی که از طریق دفاع مقدس بعد از انق ب اس می انجام گرفت، در شکل گفت ظلم ستیز

 اس می نقش اساسی داشته است.  -گیری هویت ایرانی
بر اساس نظریات رشد اخ قی، بعد از دوران اول کودکی)بدو تولد تا هفت سالگی(، 

بین پنج ی اهسال. پیاژه شودمی تر و وسیعتر مطرحمفاهیم اخ قی نزد کودک بسیار گسترده
داند و معتقد است کودک در می رشد اخ قی مرحله واقع گرایانه درتا نه و یازده سالگی را 

(. همچنین 280: 1397این مرحله به قوانین اخ قی توجه زیادی دارد)سیف و همکاران، 
دختر »یا « پسر خوب بودن»بین هفت تا دوازده سالگی را مرحله اخ قی هاسالکلبرگ 

. کودک در این مرحله، قرار دادهای اجتماعی را از این نظر کندمی توصیف« خوب بودن
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د و عامل نیت را دهمی که رضایت و محبت دیگران را جلب کند، مورد نظر و اهمیت قرار
د. او کم کم درک بهتری نسبت به اجتماع، مقررات  آن و دهمی التدر ارزیابی خود ح

بر اساس نظریه کنترل (.  283 :1397سیف و همکاران، )کندمی مختلف در آن پیداهای نقش
هرگاه کنترل بر رفتار افراد وجود نداشته باشد، احتمال انحراف بیشتر است. دورکیم مععتقد 
بود اگر همبستگی اجتماعی در اثر ازهم گسیختگی و انفکاک بین اعضای خانواده ضعیف 

ر نتیجه قواعد و قوانین و آداب و شود و اعضای خانواده خوب جامعه پذیر نشده باشند، د
خوب درونی نمی شود لذا نمی توانند خود ها اجتماعی جامعه برای آنی هاارزشرسوم و 

را با اعتقادات و اخ قیات و عقاید و قواعد پذیرفته شده جامعه همراه و همساز بنمایند و 
:  1398همکاران، احتمال این که دچار کج رفتاری اجتماعی شوند بسیار است)ک نتری و 

 ، مراقبت،دفاع مقدس مانند: ایثار، شهادت طلبی، صبر و استقامت، شفقتی هاارزش(. 35
 اجتماعی محسوبی هاارزشمشارکت، اتحاد و یگپارچگی، خطرپذیری و....  چون از نوع 

 در جامعه موجب اعت ی هویت فرهنگی و جلوگیری از تهاجم فرهنگیها شوند، تبلور آنمی
ی اجتماعی الزم است افراد کنترل شوند تا در جامعه همبستگی هاارزشدد. برای تبلور گرمی

پذیر شوند و قواعد، اخ قیات، آداب و رسوم و اجتماعی به وجود آمده و افراد جامعه
ها درونی شود. بنابراین برای پایه گذاری آموزش مفاهیمی نظیر: هویت اعتقادات برای آن

دفاع مقدس و ظلم ستیزی بر اساس نظریات ی هاارزشاعی به ویژه اجتمی هاارزشملی و 
 باشد.  می فوق مقطع ابتدایی بهترین مقطع

 روش پژوهش 

« تحلیل محتوای توصیفی»و سپس روش « تحلیل مضمون»در این پژوهش ابتدا از روش
-تحلیل کیفی متن است. روشهای استفاده شده است. روش تحلیل مضمون از جمله روش

های کمّی مشکل هایی که ارائه آنها به روشند جزئیات ظریفی از پدیدهتوانمیهای کیفی 
تحلیل مضمون روشی است برای  (.94: 1385تراوس و کوربین، س)ااست به دست دهند 

متن. این روش به های شناسایی، تحلیل الگوهای مضامین و گزارش دهی در خصوص داده
وصیف و سازماندهی کرده و غالبا به تفسیر ابعاد مختلف ها را تطور مفصل و جزئی داده
مضمون چیزی درباره داده  (. Braun and Clarke ,2066: 6)پردازدموضوع تحقیق نیز می

. در تحلیل شودمیهای مورد نظر یافت د که در دادهدهمیو درباره سؤال تحقیق ارائه 
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ها حتوای آشکار یا پنهان دادهد به متوانمی مضمون یک مضمون از یک مقوله کدگذاری
 .(Joffe and Yardley,2003: 57اشاره کند)

ای تحلیل کمی متن است، محقق طبقههای در روش تحلیل محتوای توصیفی که از روش
: 1394)ببی، کندمی از منابع مربوط به مسائل اجتماعی، به خصوص اسناد مکتوب را بررسی

داند که به صورت منظم و عینی به توصیف و می (. دالور روش تحلیل محتوا را روشی722
 (. 257: 1382پردازد)دالور،می تحلیل محتوای آشکار ارتباطات
فارسی پایه اول تا ششم و مطالعات اجتماعی پایه ی هاکتابجامعه آماری این تحقیق 

ی هاکتاباست.در این پژوهش کل  1398-99یلی سوم تا ششم مقطع ابتدایی در سال تحص
 اند.جهت بررسی مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته فارسی و مطالعات اجتماعیدرسی 

 متغیرهای این پژوهش مضامین و مقوالت دفاع مقدس و ظلم ستیزی در انق ب اس می ایران
ها باشند، که از طریق کدگذاری و به شیوه تحلیل مضمون شناسایی شده و سپس میزان آنمی

گرفته است. واحد تحلیل در این پژوهش؛ متن، تصویر به روش کمی مورد بررسی قرار 
باشد. برای کمی سازی اط عات حاصل از واحدهای تحلیل از روش شمارش و می وفعالیت

چک ها استفاده شده است. ابزار گردآوری دادهها گزارش فراوانی و درصد و مقایسه فراوانی
مورد مطالعه قرار گرفته و ها تابباشد. بدین ترتیب که ابتدا متن کمی لیست محقق ساخته

سپس به ترتیب از طریق کدگذاری باز وکد گذاری محوری، مفاهیم و زیرمقوالت و در 
نهایت مضامین اصلی شناسایی شده و سپس با استفاده از چک لیست محقق ساخته میزان 

 . در کتب درسی فارسی و مطالعات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته استها توجه به آن
های د یافتهتوانمی تحقیقهای در تحقیقات کیفی محقق برای اطمینان از پایایی یافته

: 1385مورد بررسی قرار دهد)استراوس و کوربین،ها تحقیق خود را از طریق بازنگری داده
 یابد کهمی فرایند کدگذاری تا زمانی ادامهها ( همچنین برای افزایش اعتبار درونی داده97

 (.(Jaruwan, Nigel and Kith,2006ی به دست آمده واعتبار درونی حاصل شوداشباع نظر
این پژوهش از دو راه بازبینی تحقیق و داوری گروهی  استفاده های برای سنجش اعتبار یافته
دقت قابل قبول کدهای احصاء شده، پژوهشگر با ارائه کدهای به  شده است. برای بررسی

و به  بردههای به دست آمده را باال همکاران پژوهشگر دقت داده اتید واس به دست آمده
که پس از بررسی و اص ح در نهایت چک لیست  .داده استها را افزایش نوعی روایی داده

 مقوالت و زیر مقوالت و مفاهیم کلی تهیه گردیده است.
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زی دفاع مقدس و ظلم ستیی هاارزشهدف پژوهش حاضر شناسایی مضامین و مفاهیم 
درسی فارسی و مطالعات اجتماعی مقطع ی هاکتابدر محتوای ها و بررسی میزان توجه به آن

 باشد.می ابتدایی
 پژوهشهای یافته

فارسی و مطالعات اجتماعی ابتدایی و ی هاکتابپس از تحلیل و بررسی محتوای 
مقدس و ظلم دفاع ی هاارزشهای باز و انتخابی، مفاهیم، زیرمقوالت و مضامین کدگذاری

مضمون  8( مشخص شد. بر اساس جدول مذکور تعداد 1ستیزی به شرح جدول شماره )
شامل: انق ب اس می، الگودهی، حسن سلوک، ظلم ستیزی، استق ل، مشارکت، ایثار و 

 مفهوم به شرح ذیل شناسایی گردید: 200زیر مقوله و  حدود  20شهادت و دین و مذهب  و 
درسی ی هاکتابدفاع مقدس و ظلم ستیزی ی هاارزشمقوالت، زیر مقوالت و مفاهیم : 1جدول شماره

 ی و مطالعات اجتماعی مقطع ابتداییفارس
 مضامین/  مقوالت زیرمقوالت مفاهیم

 -عشق و محبت نسبت به امام)ره( -تبعیت از اصل والیت فقیه
 عشق به

امام -والیت فقیه -رهبر -تأکید بر شناخت والیت -والیت  

مداریوالیت   
 
 

نماز جمعه-نماز جماعت انق ب اس می التزام عملی به  
 والیت فقیه

تأکید بر  -اعتقاد به وحدت کلمه -تأکید بر حفظ انق ب
پرچم و سرود ملی جمهوری  -ی آنهاارزشحفظ نظام و 

استق ل و آزادی -اس می ایران  

حمایت از انق ب 
 اس می

-صبر و تحمل  -ودانش علم -صداقت -ادب -احترام
 -وفای به عهد -مهربانی با زیردستان -سخاوت -سختکوشی

های شهدا، ایثارگران و فداکاراننام  

ها و معرفی نمونه
 مصداق ها

 
 الگو دهی

مشورت با  -دوستی -صله ارحام -احترام به بزرگترها
مهرورزی  -وفای به عهد -خوشرویی و گشاده رویی -دیگران

امانتداری-رازداری -ارشاد و راهنمایی -دیگرانو محبت به   

  تعامل اجتماعی
 حسن سلوک

 -مبارزه با ستمگران و زورگویان -حمایت از ستمدیدگان
حقیقت -دادخواهی در قیامت -مذمت اطاعت کورکورانه
ترغیب روحیه -باور به مهدویت  -جویی و حقیقت طلبی

-ه بابیمبارز -ذلت گریزی -نپذیرفتن تبعیض-عدالت خواهی

اعتقاد به  -های ستم شاهینپذیرفتن حکومت -عدالتی
ت ش برای گسترش عدالت در جهان -آرمان گرایی -عاشورا  

 
 
 

 عدالت اجتماعی
 
 

 
 
 
 

 ظلم ستیزی

 برابریهای فیزیولوژیکی و خدادادی زن و مرد در تأکید بر تفاوت
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 مضامین/  مقوالت زیرمقوالت مفاهیم

تأکید بر برابری انسان  -عین برابری از لحاظ کماالت انسانی
تأکید بر برابری  -جلوگیری از قوم مداری و نژاد پرستی -ها

 آموزشی

 

لزوم توجه افراد به  -تأکید بر بهره برداری از منابع خدادادی
تأکید بر برابری  -تأکید بر برابری بین شهرها -زیست بوم خود

 رفاهی 

عدالت زیست 
 محیطی

 
امکانات  -فقر در جامعه -ها و منابع درآمدیبرابری فرصت

های ملیسرمایه -عمومی  
 عدالت اقتصادی

 -جدیت در مطالعه -تأکید بر علم آموزی -اهل مطالعه بودن
 -مبانی علوم دینی -پشتکار در کارهای علمی -پیشرفت علمی

باهوشی -زیرکی -دشمن شناسی  

  استق ل علمی
 
 

کمک به  -وابستگی-آبادانی -خودکفایی–رشد و توسعه  استق ل
 -آینده نگری -تأکید بر منابع ملی -پس انداز -خانوادهدرآمد 

تولید  -عدم اسراف -تأکید بر صرفه جویی در استفاده از منابع
شغل-کار و ت ش -ملی  

 استق ل اقتصادی

 -مردم -وطن -کشور -میهن-اتحاد -مبارزه با قدرت طلبی
عدم تکیه بر  -عدم اعتماد به بیگانگان-بیگانگان-ایران –ملت 

تأکید بر حفظ  -تصمیم گیری و انتخاب آگاهانه -بیگانگان
قدرت نه  -ذلت-عدم پذیرش سلطه دیگران -حکومت -نظام

 گفتن به دیگران

 استق ل سیاسی

تفرقه افکنی  –تسلط  -سلطه-بردگی -امنیت-ایران اس می
رآن و حدیثعمل به ق -بین مسلمانان  

 استق ل مذهبی

 -خودباوری –تصمیم گیری و انتخاب  –استق ل فکری 
میهن  -تأکید بر آشنایی و حفظ میراث فرهنگی -همبستگی

هویت ملی -دوستی  

 استق ل فرهنگی

هرج و  -آشفتگی-همدلی -همکاری در کارها  -هم فکری
ت ش در رفع مشکل  -مشورت در کارها -آشوب -مرج

 دیگران

 مشارکت همکاری

 -مقاومت و ایستادگی در برابر بیگانگان-جنگاوری -شجاعت
نمادهای  -ارج نهادن به شهدا و ایثارگران -دلیری و شهامت
دشمن  -شهادت طلبی-مبارزه با متجاوز  -شهدا و ایثارگران
جهاد -غیرت و سلحشوری -ستیزی  

 جهاد در راه خدا
 

 
 
 
 

گذشت  -اهدای اعضای بدن -ایثار مال -جانایثار  -ایثار عمر ایثار و شهادت
 و بخشش

 فداکاری و شجاعت
 

  -عزت نفس -استقامت در راه هدف -صبر در برابر مصائب
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 مضامین/  مقوالت زیرمقوالت مفاهیم

صبر  -جوانمردی -مقاومت -قناعت -صبر در معصیت
 دراسارت

 صبر و استقامت

دوری از  -دوری از چشم و هم چشمی -پرهیز از تجم ت
  -انجام مستحبات -دوری از محرمات -انجام واجبات -حسد

پرهیز از  -و مقام اعتنایی به شهرت بتی -دوری از مکروهات
تشویق به راستگویی و پرهیز  -روزی ح ل کسب -دنیا پرستی

محبت به  -دوری از تهمت -دوری از غیبت -از دروغگویی
 -قانع بودن -بی نیازی از غیر خدا -توکل به خدا -اهل بیت

-پرهیز از کینه و دشمنی -خداشناسی -عدم دنیا پرستی
-پرهیز از مسخره کردن دیگران -گرانفروشی  

آشنایی با -پرهیز از عجب و غرور و خودبینی
-مذمت ساده لوحی و زودباوری -معصومین)علیهماالس م(  

دوستی  -غلبه بر هوای نفس -پرهیز از تملق و چاپلوسی
 پیامبر)ص( و ائمه معصومین)علیهماالس م(

 
 
 
 
 

عدم دلبستگی به 
 امور دنیوی

 
 
 
 
 
 

 دین و مذهب

کمک به دیگران -اهدای صدقه -کمک به فقرا  توجه به نیازمندان 
 -روزه گرفتن -نماز-وضو-مسجد-تسبیح -مهر-سجاده-چادر
 -ائمه معصومین -حج-نذر-کعبه -موقع نماز خواندن به

 فرشته -شروع کارها با نام خدا -قرآن

های نمادها و نشانه
 دینی

 
پس از تهیه چک لیست محقق ساخته و تکمیل آن بر اساس جدول شماره یک، در مرحله 

دفاع مقدس و ظلم ستیزی در ی هاارزشمرتبط با  مضامیندوم به بررسی میزان توجه به 
( فراوانی و 2درسی فارسی مقطع ابتدایی پرداخته شد که مطابق جدول شماره)ی هاکتاب

 ذیل مشخص گردید:درصد هر مضمون به شرح 
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دفاع مقدس و ظلم ستیزی در تصاویر، متن و ی هاارزشفراوانی و درصد مضامین : 2جدول شماره

 کتاب درسی فارسی پایه اول تا ششم مقطع ابتداییهای فعالیت

ضمون
م

 

 کل پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم پایه دوم پایه اول

فراوانی
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
 

ب اس می
انق 

 

26 74/

25 

16 68/

15 

10 13/

8 

10 70/

8 

10 06/

6 

5 20/

4 

77 62/

10 

الگو دهی
 

0 0 1 98/

0 

3 41/

2 

7 09/

6 

21 73/

12 

17 28/

14 

49 76/

6 

ک
حسن سلو

 

10 91/

9 

22 56/

21 

14 38/

11 

7 09/

6 

5 03/

3 

17 28/

14 

75 34/

10 

ی
ظلم ستیز

 

36 64/

35 

16 68/

15 

22 87/

17 

14 18/

12 

17 30/

10 

2 68/

1 

107 76/

14 

استق ل
 6 94/

5 

18 64/

17 

31 20/

25 

29 22/

25 

51 91/

30 

32 89/

26 

167 03/

23 

ت
مشارک

 

8 92/

7 

10 80/

9 

4 25/

3 

6 22/

5 

3 82/

1 

2 68/

1 

33 55/

4 

ت
ایثار وشهاد

 

2 98/

1 

5 90/

4 

18 63/

14 

8 96/

6 

34 61/

20 

16 44/

13 

83 45/

11 
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ضمون
م

 
 کل پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم پایه دوم پایه اول

فراوانی
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
 

ب
دین و مذه

 

13 87/

12 

14 72/

13 

21 07/

17 

34 56/

29 

24 54/

14 

28 53/

23 

13

4 

49/

18 

جمع کل
 

10

1 

10

0% 

10

2 

10

0% 

12

3 

10

0% 

11

5 

10

0% 

16

5 

10

0% 

11

9 

10

0% 

72

5 

10

0% 

 
دفاع ی هاارزشدر مرحله سوم نیز بر اساس چک لیست به بررسی میزان توجه به مضامین 

درسی مطالعات اجتماعی پایه سوم تا ششم ابتدایی ی هاکتابمقدس و ظلم ستیزی در 
  به شرح جدول ذیل محاسبه گردید:ها پرداخته شد و فراوانی و درصد آن

دفاع مقدس و ظلم ستیزی در تصاویر، متن و ی هاارزشفراوانی و درصد مضامین : 3جدول شماره 

 اجتماعی مقطع ابتدایی کتاب درسی مطالعاتهای فعالیت
 کل پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم مضمون

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

انتتقتت ب 

 اس می

6 90/3 21 17/11 8 64/34 17 72/3 52 92/4 

 12/3 33 38/4 20 26/4 11 06/1 2 0 0 الگو دهی 

حستتتتتتن 

 سلوک

20 99/12 6 19/3 9 49/3 17 72/3 52 92/4 

ظتتتتلتتتتم 

 ستیزی

33 43/21 37 68/19 61 64/23 63 78/13 194 35/18 

 79/45 484 76/50 232 82/36 95 79/54 103 06/35 54 استق ل

 92/4 52 16/4 19 32/3 6 13/2 4 93/14 23 مشارکت

ایتتتتثتتتتار 

 وشهادت

1 64/0 1 53/0 6 32/3 35 66/7 43 08/4 
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 کل پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم مضمون

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

دیتتتن و 

 مذهب

17 04/11 14 44/7 62 03/24 54 82/11 147 90/13 

 %100 1057 %100 457 %100 258 %100 188 %100 154 جمع کل

 
ذکور جدول شماره در نهایت برای مقایسه میزان توجه به مضامین در دو عنوان درسی م

 ( تنظیم گردید.4)
ی هاکتابدفاع مقدس و ظلم ستیزی در ی هاارزشمقایسه فراوانی و درصد مضامین :4جدول شماره 

 درسی فارسی و مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
 کل مطالعات اجتماعی فارسی مضمون

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 24/7 129 92/4 52 62/10 77 انق ب اس می

 60/4 82 12/3 33 76/6 49 الگو دهی 

 13/7 127 92/4 52 34/10 75 حسن سلوک

 89/16 301 35/18 194 76/14 107 ظلم ستیزی

 53/36 651 79/45 484 03/23 167 استق ل

 77/4 85 92/4 52 55/4 33 مشارکت

 07/7 126 08/4 43 45/11 83 ایثار وشهادت

 77/15 281 90/13 147 49/18 134 دین و مذهب

 %100 1782 %100 1057 %100 725 جمع کل

 
 گیرینتیجه

برنامه ریزی درسی انتخاب محتوا همیشه به عنوان یک عنصر مهم برنامه درسی مطرح در 
بوده است. اصول تدوین محتوا و انتخاب هدفمند محتوای آموزشی در برنامه درسی عصر 
 روبه رشد و پیشرفت جوامع کنونی دو عامل تأثیر گذار در محتواهای مختلف محسوب

های این پژوهش در خصوص مضامین ایسه کمی دادهگردد. نتایج حاصل از شمارش و مقمی
ی درسی فارسی و هاکتابدفاع مقدس و ظلم ستیزی انق ب اس می ایران در ی هاارزش

ستیزی ی دفاع مقدس و ظلمهاارزشد مضامین دهمی ایی نشانمطالعات اجتماعی مقطع ابتد
یکسان مورد توجه قرار ی فارسی و مطالعات اجتماعی ابتدایی به طور هاکتابدر محتوای 
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( 1397باشند که از این نظر با نتایج محمودی)می اینگرفته و دارای تفاوت قابل م حظه
درصد(  60/4باشد. در جمع بندی تحلیل دو عنوان درسی؛ به مضمون الگودهی)می همسو

درصد( بیشترین توجه شده است که با نتیجه  53/36کمترین توجه و مضمون  استق ل )
البته مقایسه درصدهای این مضمون در دو عنوان نیز  ( همخوانی ندارد.1395حسنی)محمد

د به طوری که میزان توجه به مضمون استق ل با زیر مقوالت؛ دهمیتفاوت معناداری را نشان 
 استق ل علمی، استق ل اقتصادی، استق ل سیاسی، استق ل مذهبی و استق ل فرهنگی

 79/45درصد( و در کتاب مطالعات اجتماعی) 03/23فارسی) ، در کتاب درسیباشدمی
درصد( و مضامین  55/4همچنین مضمون مشارکت در کتاب درسی فارسی) باشد.می درصد(

درصد(، حسن  92/4درصد(، انق ب اس می) 08/4درصد(، ایثار وشهادت) 12/3الگودهی)
اجتماعی به ترتیب  درصد( در کتاب درسی مطالعات 92/4درصد( و مشارکت) 92/4سلوک)

ادعا کرد که مؤلفان  توانمی از کمترین میزان توجه برخوردار هستند. لذا بر اساس این نتایج
دفاع مقدس ی هاارزشدرسی باید سعی نمایند جهت انتقال صحیح ی هاکتابریزان و برنامه

 توجهبه همه مضامین انق ب اس می ایران و هویت ملی است، ی هاارزشکه هماهنگ با 
تحت تأثیر تبلیغات  در عصر جهانی شدن شدیداً هاارزشداشته باشند. زیرا فرهنگ، هویت و 

غربی قرار دارد و عدم توجه به این مضامین باعث ایجاد بحران هویت و ازخودبیگانگی 
. بنابراین برای جلوگیری از متزلزل شدن هویت فرهنگی، عقیدتی و اخ قی و شودمی

ی هاارزشبعدی انق ب با های لمی و اجتماعی الزم است تا نسلشکوفایی فرهنگی، ع
ی دفاع مقدس و ظلم ستیزی برای رسیدن به اعتماد و خودباوری هاارزشفرهنگی به ویژه 

آشنایی کامل پیدا نمایند. انجام این مهم از طریق غنی ترین منبع آموزشی که همان کتاب 
اقتضائات  عمیق به نگاه همچنین به دلیل پذیرد.می درسی است، بهتر و راحت تر صورت

ب و تربیت انسان ایثارگر، متعهد به انق  چشم انداز بیست ساله کشور و اهمیتتربیتی سند 
ورود به عصر جهانی شدن و نظام نوین جهانی ارتباطات نظام اجتماعی و ضرورت 

ن که باعث کمرنگ در آ هاارزشتقابل  کی و پیامدهای فرهنگی این پدیده از جملهالکترونی
، کار شودمیستیزی و ایثار و شهادت ارزش ظلم ی اس می به ویژههاارزششدن بسیاری از 

وزش و سازمان آم های آموزشی به خصوصها و ارگانریزی را برای همه سازمانبرنامه
 هاارزشدر این بین عمده ترین ابزار انتقال فرهنگ و گردد. پرورش بسیار حساس و خطیر می

گردند و در اختیار خیل کتب درسی هستند که در نظام متمرکز کشور طراحی و تدوین می



 ..س و ظلم ستیزی.دفاع مقدهای تحلیل مضامین ارزش                                                 20

شوند. بنابراین حساسیت و دقت در محتوای کتب درسی و عظیم فراگیران قرارداده می
  طلبد. پژوهشگران را می تحلیل آن از ابعاد مختلف توجه روزافزونبررسی و 

 پیشنهادها

موارد ذیل جهت برنامه ریزان، مؤلفان و کلیه دست اندرکاران بر اساس نتایج این پژوهش 
 :شودمی نظام تعلیم و تربیت  پیشنهاد

درسی، که به عنوان ی هاکتابپژوهشگران برنامه ریزی درسی سعی نمایند تا محتوای 
شوند را  از زوایای مختلف شامل؛ می متمرکز محسوبهای مهمترین منبع آموزشی در نظام

و مفاهیم مورد استفاده، چگونگی ساماندهی، اهمیت و ارزش مطالب، تناسب  نوع مضامین
مختلف رشد یادگیرنده و میزان تأثیر بر یادگیرنده، مورد بررسی قرار دهند های محتوا با جنبه

زیرا برای تبیین یک مفهوم باید آموزش بر پایه رشد شناختی و عاطفی فرد از سنین پایین 
تقویت و تحکیم آن در مقاطع باالتر به آن مفهوم اهتمام بیشتری شود آغاز شده، آنگاه برای 

 تا مفهوم در فرد نهادینه شود.
گردد از ابزارهای فرهنگی نظیر؛ می فرهنگی پیشنهادی هاارزشبرای حفظ و گسترش 

 کتاب، داستان، نمایش، فضای مجازی، فیلم و... استفاده کنیم.
توسط ها غربی به طوری که نقاط قوت و ضعف آنمقایسه فرهنگ غنی ایرانی با فرهنگ 

 پژوهشگران شناسایی شده و به نسل جوان عرضه گردد.
فرهنگی دفاع مقدس با هدف حفظ و تثبیت باورهای آن و انتقال آن ی هاارزششناسایی 

 بعد از انق ب.های به نسل
آنان برای تعمیق و های توجه همه جانبه به شأن و منزلت اجتماعی ایثارگران و خانواده

 دفاع مقدس.ی هاارزشباروری 
دفاع مقدس به منظور الگو پروری آنان در جامعه، ی هاارزشفرهیختگی مدعیان و مبلغان 

 هاارزشکمرنگ نشده و درونی شود و هم بتوانند این ها برای آن هاارزشبه طوری که هم 
 را در سطح جامعه اشاعه دهند.
بلند مدت های در جهت برنامه ریزیها امعه و استفاده از آنشناسایی نخبگان فرهنگی ج

 ملی.ی هاارزشاجتماعی به ی هاارزشدفاع مقدس از ی هاارزشو میان مدت برای تبدیل 
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دفاع مقدس و ظلم ستیزی در برنامه درسی مدارس باید شامل سه بعد ی هاارزشآموزش 
های عواطف مثبت و عمل به مؤلفهشناختی، عاطفی و عملکردی باشد. تا فراگیر در کسب 

 اجتماعی الزم را کسب نماید.های ظلم ستیزی و شهادت طلبی مهارت
و  عصر حاضر یتحوالت علم فرهنگی،راث یم یبر مبنا بهتر است یبرنامه درس یمحتوا

گذشته گرا،  یخصلت یبه لحاظ زمان یبرنامه درس در این صورتنده انتخاب شود. یآ یازهاین
 .کندمیدا یشرو پیو پ علمی

سازماندهی شود که خروجی آن افرادی باشند که ای الزم است نظام آموزشی به گونه
فرهنگ ایثار و شهادت را به خوبی شناخته و از لحاظ عملی آمادگی کامل برای از خود 

 دینی را داشته باشند.ی هاارزشگذشتگی در راه 
اردویی های گردد دورهمی ن، پیشنهادبا توجه به تأثیر الگویی معلمان بر دانش آموزا

دانش افزایی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس در خصوص فرهنگ ایثار و شهادت جهت 
 معلمان و کادر آموزشی برگزار گردد.

 تقویت حس عدالتخواهی در قالب داستان و روایت مورد غفلت قرار گرفته است.
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