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عضو هیأت علمی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی محتوای کتب درسی
(فارسی ،فرهنگ اسالمی ،تعلیمات دینی ،تعلیمات اجتماعی
و تاریخ) دوره راهنمایی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت
از نظر معلمان در سال تحصیلی  19ـ 19انجام شده است.
روش پژوهش توصیفی با رویکرد پیمایشی است و جامعه
آماری را کلیه معلمان دوره راهنمایی شهرستان نیشابور ،که
تعدادشان  628نفر است ،تشکیل میدهد که با استفاده از
تعداد
جدول کرجسی و مورگان
 282نفر از معلمان به عنوان نمونه با روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار جمعآوری در این
پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل  73گویه در 5
طیف است که روایی آن توسط کارشناسان آموزشی و
معلمان تأیید و آماده اجرا و پایایی آن بر مبنای آلفای
کرنباخ( )9/153محاسبه گردید .نتایج به دست آمده از این
پژوهش حاکی از آن است که محتوای کتب درسی دوره
راهنمایی با استفاد از آزمون در درونی نمودن فرهنگ
ایثار و شهادت ،افزایش اعتقاد دانشآموزان به ارزشهای
دفاع مقدس ،احترام به اقشار ایثارگران (جانبازان ،آزادگان،
و خانواده شاهد) ،آشنایی دانشآموزان و ویژگیهای شهدای
دانشآموز وتبلیغ و ترویج ارزشهای دفاع مقدس نقش
داشته است .برای رتبه بندی خرده مقیاسها آزمون فریدمن
مورد استفاده قرار گرفت
واژگان کلیدی :محتوای کتب درسی دوره راهنمایی،
فرهنگ ایثار و شهادت
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مقدمه
اقتضائات زمانی قرن بیست و یکم و تشدید ارتباطات و
جهانی شدن فرهنگها از طریق شبکه اطالع رسانی جهانی
و نیز
) ماهواره (
از جمله اینترنت (
منتفی نبودن احتمال درهم آمیزی ارزشهای بیگانه با
ارزشهای اسالمی ،نظام تعلیم تربیت کشور را با چالش
مواجه نموده ،مقابله با ارزشهای غیر اسالمی و خطر
بیهویتی فرهنگی را ضرورت بخشیده است و مسؤولیت
خطیر و حساسیت بیشتری برای همه نهادهای اجتماعی در
پی دارد .در این بین میتوان به شرایط و مقتضیات سنی
فراگیران اشاره کرد که معموالً واجد فطرتی پاك ،ذهنی
بیآالیش است ،این ویژگی رسوخ در ذهن ،فکر و روح در
حال شکلگیری آنها را در جهت نهادینهسازی فرهنگ ایثار
و شهادت ،قرین توفیق مضاعف ساخت (فیاض .)9763 ،از
آنجایی که مهمترین سرمایه هر ملت نوجوان آن است ،طرز
فکر ،نگرش و روحیه نوجوان هر مرز و بوم تعیین کننده
خط مشی آتی کشور خواهد بود .اگر نوجوان درست تربیت
شود پایههای فکری و مستحکم و صحیحی داشته باشد ،در
آینده به جوانی سودمند برای خود ،خانواده و کشورش
تبدیل خواهد شد و برعکس ،اگر در دوران نوجوانی فرد از
پایههای سست فکری و عقاید نادرست برخوردار باشد ،به
جوانی متزلزل بیهویت و سربار اجتماع مبدل میشود
(خورشیدی ،قاسمی .)9763 ،به تصویر کشیدن صحنههای
زیبای فرهنگ ایثار و شهادت ،آن هم برای کسانی که در
آن لحظات حساس و تاریخی وجود نداشتهاند ،رسالتی است
عظیم که بیش از هر کسی بر دوش معلمان کشور سنگینی
میکند .این ضرورت عمدتاً شکلدهی تجربیاتی است که
منجر به تغییرات رفتاری در دانشآموزان میشود .به دلیل
همین ضرورت ،آشکار است که نقش معلم جنبه نهادی پیدا
میکند .ترویج این فرهنگ و معرفی آن به عنوان فرهنگ
غالب در جامعه میتواند نقشی عمده در مشارکت عمومی
ایفا کند .زیرا دانشآموزان با آگاهی از زحمات و
دشواریهای راه خطیر انقالب به خوبی خواهند فهمید که
باید جان و دل از این میراث ارزشمند امام راحل و شهدا
نگهداری کنند .بنابراین ،به نظر میرسد که روشهای به کار
گرفته شده در تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از

سوی معلمان و ابتکار آنها در به کارگیری روشهای جذاب
و نوین در این زمینه ،کارگشا و حساس است .چه بسا صرف
هزینههای هنگفت در ارائه ناقص و ناموفق فرهنگ ایثار و
شهادت به اندازه یك ساعت گفتگوی خالصانه و بیریای یك
معلم با دانشآموزان کارآیی نداشته باشد (فیاض.)9763 ،
نظام تربیتی از آموزهای دینی ،تربیت و آموزش مفاهیم
دینی به نوجوانان سرچشمه گرفته ،از جایگاه واالیی
برخوردار است (اعالیی و همکاران )9719 ،در این بین
منابع درسی آموزش و پرورش فرصتهایی هستند که
میتوان از آنها برای زنده نگهداشتن یاد وخاطره رشادت و
دالوریهای شهیدان و رزمندگان دوران دفاع مقدس
استفاده کرد .از سوی دیگر ،به دلیل این که ابزارها انتقال و
ترویج فرهنگ و ارزشهای اسالمی و منابع آموزشی ،یعنی
کتابهای درسی ،در نظام تعلیم و تربیت جاری کشور به
شکل متمرکز تحت نظارت سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی برای سراسر کشور طراحی و تدوین میشود و
بسیاری از فراگیران از این کتابها استفاده مینمایند،
حساسیت و دقت فوقالعادهای در تدوین محتوای کتابهای
درسی و بررسی و تحلیل ابعاد گوناگون آن و توجه جدی به
اصالح و بهینهسازی آن در جهت گسترش فرهنگ ایثار و
شهادت امری اجتنابناپذیر است .به طوری که بتوان هم یاد
شهدا را زنده نگه داشت و هم این که روحیه ایثار و شهادت
را ،در دل دانشآموزان به خوبی حفظ نمود و آن را تقویت
کرد (فیاض .)9763 ،طی بررسیهایی که پیشتر انجام شد
دریافتیم که نارساییهایی در کتب درسی پیرامون بسط و
گسترش فرهنگ ایثار و شهادت وجود دارد (آرمند)9763 ،
که این امر باید در انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل
جوان به ویژه دانشآموزان مقطع راهنمایی در محتوای کتب
درسی مورد توجه قرار گیرد .زیرا آشنا ساختن دانشآموزان
با این مفاهیم که خود زمان جنگ را ندیدهاند باعث اشاعه و
نهادینهسازی ارزشهای دفاع مقدس میشود .از این رو،
پژوهشگر به موضوع بررسی محتوای کتب درسی دوره
راهنمایی در گسترش ایثار و شهادت از نظر معلمان
میپردازد تا از این طریق راهکارهای علمی و عملی به
برنامهریزان درسی آموزش و پرورش و معلمان در قالب
پیشنهاد ارائه نماید.
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در قرآن کریم در سورههای بقره آیه  ،951آل عمران
آیات  ،956 ،981 ،939 ،939 ،915نساء آیه  ،31توبه آیه
 ،999مائده آیه  ،72حجرات آیه  ،95حج آیه  51به موضوع
ایثار و شهادت پرداخته شده است .پیامبر اکرم (ص) درباره
ِ
َّهادةِ :شهادت
شر ُ
ف املُوت قَ ْت ُل الش َ
شهادت میفرمایند «أ ُ
شریفترین و باالترین نوع مردن است» (مجلسی) و در
الر ُج ُل
وق ُك ِّل ِذي بِر بِّر َح ََّّت يُقتَ َل َّ
حدیث دیگر میفرمایند« :فَ َ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِِ ِ
يس فَوقَهُ بِّر» باالتر از هر
ِف َسبيل اهلل فَإ َذا قُت َل ِف َسبيل اهلل فَلَ َ
نیکوکاری ،نیکوکار دیگری است ،تا آن گاه که در راه خدا
شهید شود ،همین که در راه خدا شهید شد باالتر از او
نیست (کلینی) و نیز محبوبترین قطره نزد خدای متعال را

قطره خونی میشمارند که در راه خدا بر زمین میریزد« :ما
ِ
ِ
جل ِمن قَطرة َدِم ِف َس ِ
بيل اهللِ»
أحب إيل اهلل ّ
من قَطرة ّ
عز و ّ
الشهيد
فع
ُ
(کلینی )9769 ،و در دیگر سخن میفرمایندَ « :ش َ
نيب َسبعني ِمن اهلِ ِه» شهید هفتاد نفر از بستگان خود را
شفاعت میکند (الهندی )9762 ،و همچنین امام علی (ع)
در خطبهی  969نهجالبالغه در زمینه فرهنگ ایثار و
شهادت اذعان میدارد« :کسی که از دنیا دل بریده و به آن
سرا دل بسته است ،به زندگی زبونانه تن نمیدهد هیچ گونه
مصلت اندیشی را تاب نمیآورد ،شجاعانه در برابر ستم و
دورویی میایستد و از هیچ چیز نمیهراسد .آن که شوق
مرگ سرخ دارد ،از دنیا دل بریده ،فریفته زینتها و
زیورهایش نمیشود .این انسان چنان ارجمند است که
یادش در خاطر حجت خداوند نقش میبندد» .امام علی (ع)
با عباراتی حسرتبار از یاران شهیدش چنین یاد میکند:
« ...بندگان نیك خداوند آهنگ رفتن کردند و ارزشهای
ناچیز و ناپایدار دنیا را بر ارزشهای فراوان و فناپذیر آخرت
برگزیدند .آری ،برادران همرزمی که خونشان در صفین فرو
ریخت ،از این که امروز زنده نیستند هیچ زیانی نکردند
ایشان با جرأت بر این حقیقت تأکید دارد که آنان به دیدار
خداوند شتافتند ،پس پاداششان را به کمال پرداخت و در
پی سالهای نگرانی و ترس در سرای امنیت مقامشان داد»
(ابن ابی الحدید .)9191 ،حضرت ،عشق و عالقه خود را به
مرگ و شهادت بیش از عالقه کودك شیرخوار به پستان
طالب آنس ِ
مادر توصیف نموده است« :واهللِ البن ايب ٍ
باملوت من

الطفل بثدي ِّأمه» (شرح ابن ابی الحدید ،خطبه  .)5یکی از
مهمترین شاخصههای قیام و نهضت حسینی احیای
«فرهنگ شهادت» است .در فرهنگ حسینی شهادت
«أحلی من العسل» «شیرینتر از عسل» است و نه تنها
شهادت مرگ و پایان زندگی نیست ،بلکه حیات تازهای
است که در نظر آنان شیرین و گوارا است (نوروزی.)9761 ،
صحنه عاشورا ،شهادت طلبی یاران با ایمان امام حسین (ع)،
در عمل تجلی یافت .خود آن حضرت نیز پیشتاز و الگوی
این میدان بود .وقتی امام میخواست از مکه حرکت کند ،با
خواندن خطبهای که از زیبایی مرگ در راه خدا برای
جوانمردان سخن میگفت ،از افراد خواست هر کس شهادت
طلب است و آمادگی بذل جان و خون دارد ،همراه ما بیاید:
«مَن کانَ باذِالً فینا مُهجَتَهُ فَلیَرحَلُ مَعَنا( ».مجلسی،
 )9197تعبیر امام حسین (ع) از این که اگر ناچار ،مرگ
برای همگان حتمی است ،پس چه بهتر که به صورت
شهادت باشد« :فَإن تَك ِن االَبدا ُن لِ ِ ِ
تل ام ِرٍء
َ
لموت اُنشأت ،فَ َق ُ
ِ
الس ِ
أفض ُل» شاهد دیگری از این روحیه در امام
بَ َّ
يف ِِف اهلل َ
است (مجلسی .)9197 ،در کتاب محاسن برقی از زید بن
ارقم روایت شده است که حضرت امام حسین (ع) فرمودند:
«شیعه ما نیست مگر صدیق و شهید» و در جای دیگر
پیرامون عشق و عالقه به شهادت چنین میفرمایند« :ای
خدای من ،ای بزرگ من ،دوست دارم که هفتاد هزار بار در
راه اطاعت تو کشته شوم و زنده گردم ،به ویژه آن گاه که
کشته شدن من عامل پیروزی دین و زنده ماندن فرمان تو و
محفوظ ماندن شریعت تو باشد .چه آن که من هم اکنون
پس از شهادت یاران و جوانمردان خاندان محمد (ص) از
زندگی خسته گشتهام» (دشتی .)9733 ،نظام آموزش و
پرورش به نظامی گفته میشود که الگوی کلی نهادها و
سازمانهای رسمی جامعه است و وظایف انتقال فرهنگ و
شکوفا سازی آن ،پرورش فرد و تربیت نیروی انسانی ماهر و
متخصص جامعه را بر عهده دارد (عالقه بند .)9765 ،نظام
آموزش و پروش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از
سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری به
شمار میرود .ثمربخشی این نظام از یك سو ،تبدیل کردن
انسانهای مستعد به انسانهای متعادل و رشد یافته است و
از سوی دیگر ،تأمینکننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در
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بخشهای متفاوت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است
آموزش و پرورش باید در سراسر عمر ارائه شود و در فراهم
آوردن مناسب آن برای همگان کوتاهی نشود که الزمه آن
همکاری همه نهادهای جامعه است (صافی .)9769 ،کمال
انسان در نظام تعلیم و تربیت اسالم ،رسیدن به قرب الهی
است این هدف غایی ،به اهداف زیر تقسیم میشود.
الف) اعتقادی
 9ـ تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسالمی و بسط
بینش الهی بر اساس قران کریم و سنت پیامبر و ائمه
معصومین با مراعات اصول  97و  92قانون اساسی در مورد
پیروان مذاهب اسالمی و اقلیتهای دینی.
 2ـ پرورش روحیه مبارزه با کفر و شرك و نفاق و همه
مظاهر آنها
ب) اخالقی
 9ـ ایجاد زمینه الزم برای خود شناسی به منظور
خداشناسی
 2ـ شناخت ،بررسی و هدایت استعدادهای افراد در
جهت اعتالی فرد و جامعه
ج) علمی و آموزشی
 9ـ تقویت روحیه حقیقت جویی ،تعقل و تفکر،
مطالعه ،بررسی ،تعمق ،نقادی و ابتکار در تمام زمینههای
اسالمی ،فرهنگی ،علمی و سازمان فنی و حرفهای
 2ـ تقویت روحیه تعلیم و تربیت مستمر و تأمین
زمینههای مناسب برای آن
د) فرهنگی و هنری
 9ـ شناخت ،پرورش و هدایت ذوق و استعدادهای
هنری و زیبا شناسی
 2ـ شناساندن زیباییهای جهان آفرینش به عنوان
جمال و کمال الهی
ه) اجتماعی
 9ـ پرورش روحیه پاسداری از قداست و استواری بنیان
و روابط خانواده بر پایه حقوق و اخالق اسالمی
 2ـ پرورش روحیه تحقق بخشیدن به قسط و عدالت
اجتماعی و اقتصاد اسالم و پاسداری از آن
و) سیاسی و نظامی

 9ـ تربیت روحیه پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر
جهان و انسان و آشنایی با شیوههای اعمال این حاکمیت
درجامعه بر اساس اصل والیت فقیه
 2ـ ایجاد روحیه اعتقاد به ائتالف و تالش در جهت
تحقق الفت و وحدت فرهنگی نظامی و اقتصادی مسلمین و
تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت از
مستضعفان جامعه
ز) اقتصادی
 9ـ توجه به اهمیت رشد اقتصادی به عنوان وسیله ای
برای رسیدن به رشد و تکامل معنوی انسان
 2ـ شناخت و شناساندن ارزش و قداست کسب کار و
معاش حالل و پرورش روحیه مبارزه با بیکاری ،بطالت و
مشاغل کاذب
ح) زیستی
 9ـ تأمین سالمت جسمانی و روانی از طریق فراهم
ساختن لوازم ،شرایط و محیط مناسب برای تربیت بدنی و
ورزش و تفریحات سالم
 2ـ آموزش و رعایت بهداشت فردی و جمعی (شکاری،
 9767به نقل از صافی.)9769 ،
مقاطع تحصیلی در نظام جدید شامل شش سال دوره
ابتدایی ،سه سال دوره راهنمایی و سه سال دوره دبیرستان
خواهد بود .دوره راهنمایی تحصیلی ،دوره انتقال از محیط
ساده مدرسه ابتدایی به محیط پیچیدهتر است .معموالً گروه
سنی  97ـ  99ساله در این دوره تحصیل میکنند .دورهای
که انتقال از کودکی را به اواخر نوجوانی و جوانی بر عهده
دارد و نسبت به دورهی ابتدایی از نظر تنوع دروس و تنوع
دبیر تفاوت دارد؛ بنابر تحقیقات روانشناسان ،عالوه بر
ویژگیهای شخصیت ،تفکر انتزاعی دانشآموزان در این
مرحله شکل میگیرد و موضوعات و شیوه آموزش به آنان با
کودکان دوره ابتدایی تفاوت بارز پیدا میکند .از این رو،
توجه خاص به این دوره و ایجاد و توسعه مراکز تربیتی برای
اجرای برنامههای تدوین شده ضرورت دارد
(شکوهی .)9769،در برنامه تفصیلی دوره سه ساله راهنمایی
تحصیلی مصوب  9781اهداف این دوره به شرح زیر تعیین
شده است.
 .9پرورش فضایل اخالقی و معنوی دانشآموزان
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 .2کمك به ایجاد نظم و تربیت و پرورش عادت و تفکر
علمی که از دوره راهنمایی تحصیلی پنج ساله ابتدایی آغاز
شده است.
 .7افزایش تجارب و معلومات عمومی دانشآموزان برای
بهتر زیستن در اجتماع
 .1تشخیص استعدادها و رغبتهای فردی دانشآموزان.
با وجود این که امکان تربیت فرد در دورههای مختلف
زندگی میسر است ،اما ارزش و اهمیت تربیت در دوران
کودکی و نوجوانی با دورههای دیگر زندگی قابل مقایسه
نیست .در این دوران فرد برای پذیرش هر تربیت خوب و بد
آماده است (رمضانی و حیدری .)9719 ،به این دلیل دوره
راهنمایی تحصیلی «هدایت دانشآموزان در مرحله انتقالی
بین کودکی و نوجوانی و آمادهسازی آنان برای انتخاب
مسیرهای مختلف زندگی ،منطبق با استعدادها و عالقه آنان
و نیاز و امکانات کشور» است (صافی .)9769 ،در واقع،
آموزش و پرورش تربیت معنوی و اسالمی دانشآموزان را
عهدهدار است .با توجه به نظام تعلیم و تربیت جمهوری
اسالمی ،اگر دانشآموز در تمامی دروس موفق شود و
پیشرفت کند ولی در زمینه تربیتی موفق نباشد ،رشد همه
جانبه و تربیت مورد نظر جمهوری اسالمی ایران اتفاق
نخواهد افتاد .بیشتر گزارشها حاکی از آن است که
دانشآموزان در دوره راهنمایی نمودها و الگوهای نزدیك و
واقعیتر را راحتتر و آسانتر از الگوهای ارزشی دورتر
میپذیرند .مثالً شهدای جنگ تحمیلی را راحتتر از شهدای
صدر اسالم میپذیرند .همچنین اگر ارزشهای مورد قبول
دانشآموزان بیشتر مورد بحث قرار گیرد ،بیشترین اثر را
روی دانشآموزان میگذارد .از این رو ،انتخاب اهداف
پرورشی با توجه به نیاز دانش آموزان نه تنها کمك به رفع
نیازهای آنها میکند بلکه این کار موجب مشارکت
دانشآموزان در امر یادگیری میشود از سوی دیگر ،در نظر
گرفتن نیازهای اساسی جامعه در تدوین اهداف و برنامههای
آموزشی سبب خواهد شد که برنامه درسی با تغییرات
اجتماعی هماهنگ شوند و مطالب و هدفهایی که با شرایط
اجتماعی پرورش یافتگان منطبق باشند در آنها گنجانده
شوند .دوران نوجوانی و بلوغ به دلیل رخ دادن دگرگونیهای
جسمی و روحی در فرد ،یکی از حساسترین دوره های

زندگی فرد به شمار میرود .به عبارت دیگر ،نوجوانی
دورهای از زندگی به شمار میرود که حد فاصل بین کودکی
و بزرگسالی است .انتقال از کودکی به بزرگسالی امری
تدریجی و همراه با پیچیدگی و دشواری است و در ارتباط با
زمینههای اجتماعی و فرهنگی زندگی فرد صورت میگیرد.
آن دوره از رشد مانند پلی است که فرد باید طی کند تا
بتواند جایگاه خود را به عنوان فردی رشد یافته ،خالق و
مولد در جامعه باز کند .نوجوان وارد مرحله جدیدی از رشد
عقلی (ذهنی) میشود که پیاژه آن را مرحله عملیات صوری
نامیده است .یعنی مرحلهای که فرد میتواند به صورت
کامالً نمادی استدالل کند (موس .)9766 ،با عنایت به
موارد فوق معلوم میشود که دوره نوجوانی ،دوره حساس،
ظریف و پر مسأله از هر نظر قابل بررسی و تعمق است و به
همین دلیل این دوره دوره مهم برای نهادینه کردن ارزشها
در میان نسل جوان است.
زیر ساختهای فکری هر جامعهای از فرهنگ حاکم بر
آن جامعه سرچشمه گرفته است و مقوله فرهنگ رابطه
مستقیمی با زیرساختهای جامعه دارد .بنابراین ،برای تغییر
در حاکمیت هر جامعه ابتدا باید از تغییر فرهنگ حاکم بر
آن جامعه آغاز گردد که در این برهه از زمان دشمنان دین
و قرآن و کشورهای سلطهگر چه در داخل و چه در خارج
برای نیل به تغییر نوع حاکمیت در جامعه ،تهاجم به
نظامهای فرهنگی را سرلوحه سیاستهای توسعه طلبانه
خود قرار دادهاند .از آن جا که تاریخ ملتها ،پنجرهای بر
روی هویت ملی آنهاست ،هر فرد با گذراندن دوران تحصیل،
با تاریخ و نمادها ،اندیشهها و دین آشنا میشود .از همین
روست که انسانها در پرتو ارزشها متحول میشوند ،در
قالب فرهنگ و فلسفه حیاتی که به آن معتقدند استحکام
روانی ،شخصیتی و اجتماعی مییابند و به هویت ملی
میرسند .در این راستا ،اصلیترین ابزار انتقال و نگهداری
ارزشهای اعتقادی جامعه ،حفظ و پویایی تاریخ و
میراثهای گذشته را پس از خانواده و نهاد آموزش و
پرورش تشکیل میدهد و آشکار است که در این زمینه
آموزش و پرورش حیاتیترین نهاد است که میتواند ضمن
حفظ و اعتالی فرهنگ ،سعادت فردی و اجتماعی را نیز
فرآهم آورد .با توجه به این نقش حیاتی که برای آموزش و
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پرورش مطرح شد؛ معلوم میشود که چرا مراکز آموزشی به
عنوان اولین خاکریز ،مورد هجوم بی رحمانه امپریالیسم
فرهنگ قرار میگیرد .نهادینه کردن ارزشها در جامعه ،نیاز
به برنامه ریزی و سازماندهی دارد و مسؤولیت این مقوله بر
عهده کلیه نهادهای فرهنگی در جامعه ،به ویژه آموزش و
پرورش است و باید کاری کلیدی و مبنایی انجام پذیرد و
گامهای اساسی در جهت ارائه الگوهای درست به نسل
جوان برداشته شود که بتواند نیازهای متناسب با ارزشهای
انقالب را پاسخگو باشد( تقی زاده .)9766 ،بر این اساس،
هدف پژوهش حاضر بررسی محتوای کتب درسی دوره
راهنمایی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت از نظر معلمان
شهرستان نیشابور است.
روش پژوهش
با عنایت به هدف تحقیق ،روش پژوهش توصیفی با
رویکرد پیمایش است.جامعه آماری شامل کلیه معلمان
مقطع راهنمایی شهرستان نیشاپور در مدارس دولتی
میشود( .تعداد  628نفر) که با استفاده از جدول کرجسی و
مورگان تعداد  282نفر به عنوان نمونه تعیین شدهاند .در
این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای به تناسب
حجم جامعه و با توجه به متغییر جنسیت استفاده شده
است که در مجموع  282معلم به عنوان گروه نمونه انتخاب
شدند .ابزار گردآوری دادهها برای پژوهش پرسشنامه محقق
ساخته شامل  73سؤال است.
برای تعیین روایی پرسشنامه از نظر کارشناسان و
معلمان استفاده شد و سپس با توجه به مؤلفههای مطرح
شده و گویههای تأیید شده ،آماده اجرای مقدماتی گردید و
برای تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرنباخ و نسخه
مورد استفاده قرار گرفت که بدین منظور
 93نرم افزار
تعداد  77پرسشنامه در اختیار معلمان قرار گرفت که بر
مبنای آن آلفای  9/153محاسبه گردید و نشان از پایایی
باالی پرسشنامه داشت .پایایی هر یك از گویهها در جدول
شماره  9آمده است.
برای تجزیه و تحلیل سؤاالت پژوهش از آمار توصیفی و
استنباطی و در بخش آمار توصیفی از شاخصهای
پراکندگی همچون نما ،میانه ،میانگین انحراف معیار ،و
جداول توزیع فراوانی و در بخش آمار استنباطی برای

تحلیل دادههای به دست آمده از آزمون

تك نمونهای،

آزمون کولمونگرف اسمیرنف و آزمون فریدمن استفاده شده
است.
به منظور آزمون سؤاالت قصد داریم که از آزمونهای
) استفاده کنیم .لذا شرط
پارامتریك (
اول بررسی نرمال بودن توزیع دادهها است .از این رو ،در
ابتدا به بررسی نرمال بودن دادههای متغیر وابسته پژوهش
پرداخته میشود.
یافتههای پژوهش
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
به منظور بررسی نرمال بودن توزیع دادههای متغیرهای
تحقیق از آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده شد که نتایج
آن در جدول شماره  7آمده است.
تفسیر :در صورتی که سطح معناداری آزمون
کولموگرف اسمیرنف بیشتر از  9/95باشد ،میتوان نتیجه
گرفت که توزیع دادههای مربوط به متغیر تفاوت معناداری
با توزیع نرمال ندارد .همان طور که در جدول شماره 7
گزارش شده است ،سطح معناداری همه متغیرهای پژوهش
بزرگتر از  9/95است .پس میتوان بگوییم که توزیع
دادههای مربوط به متغیرها تفاوت معناداری با توزیع نرمال
ندارد.
سؤال  9پژوهش :آیا بین محتوای کتب درسی دوره
راهنمایی و درونی نمودن ارزشهای ایثار و شهادت رابطه
وجود دارد؟
در این سؤال محتوای کتب درسی در شاخص درونی
نمودن ارزشهای ایثار و شهادت بررسی میشود .در
پرسشنامه مربوطه گویههای  9تا  6مربوط به این شاخص
است .با توجه به سطح معناداری جدول شماره ،1
(  )= 90992که کوچكتر از  9/95است (در جدول )
بدین معنی که میانگین به دست آمده ( )26099بیشتر از
میانگین جدول ( )21است .بنابر این میتوان گفت که
محتوای کتب درسی دوره راهنمایی ،باعث درونی شدن
ارزشهای ایثار و شهادت میشود.
سؤال  2پژوهش :آیا بین محتوای کتب درسی دوره
راهنمایی و اعتقاد دانشآموزان به ارزشهای دفاع مقدس
رابطه وجود دارد ؟
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جدول  9ـ ابعاد پرسشنامههای محتوای کتب درسی و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت ،گویههای مربوط و الفای
کرونباخ هر گویه
مقياس

رديف

تعداد گويه

شماره گويه

8

1و2و3و4و5و6و7و8

دروني نمودن ارزشهای ايثار و

1

شهادت
اعتقاد دانشآموزان به ارزشهای دفاع

2

3

احترام به قشر ايثارگران

5

4

تبليغ و ترويج ارزشهای دفاع مقدس

8

آشنايي دانشآموزان با ويژگيهای

0/88

0/83

16و17و18
19و20و21و22و23

0/74

24و25و26و27و28و29و30و

0/83

31

6

شهدای دانشآموز

گويه

9و10و11و12و13و14و15و

10

مقدس

5

الفای کرونباخ هر

0/91

32و33و34و35و36و37

جدول  2ـ پایایی کل پرسشنامه
تعداد سؤاالت پرسشنامه

فراواني

آلفای کرنباخ

37

33

0/957

جدول  7ـ مربوط به آزمون کولموگرف اسمیرنف
دروني نمودن

تبليغ و ترويج

آشنايي دانشآموزان با

ارزشهای دفاع

ويژگيهای شهدای

مقدس

دانشآموز

Z

0/141

0/160

0/919

1/056

1/307

سطح معناداری

0/643

0/611

0/350

0/215

0/065

متغير

ارزشهای
ايثار و
شهادت

اعتقاد دانشآموزان
به ارزشهای دفاع
مقدس

احترام به قشر
ايثار گران
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در این سؤال محتوای کتب درسی در شاخص اعتقاد
دانشآموزان به ارزشهای دفاع مقدس بررسی میشود .با
توجه به سطح معناداری جدول شماره  )= 90999 ( ،5که

در این سؤال محتوای کتب درسی در شاخص تبلیغ و ترویج
ارزشهای دفاع مقدس بررسی میشود.
با توجه به سطح معناداری جدول شماره ( ،3
 )= 90999که کوچكتر از  9/95است (در جدول )

میانگین به دست آمده ( )75072بیشتر از میانگین جدول
( )79است .بنابراین میتوان گفت که محتوای کتب درسی
دوره راهنمایی ،اعتقاد دانشآموزان به ارزشهای دفاع
مقدس را افزایش میدهد.
سؤال  7پژوهش :آیا بین محتوای کتب درسی دوره
راهنمایی و احترام به قشر ایثارگران (جانبازان ،آزادگان و
خانواده شاهد) رابطه وجود دارد؟
در این سؤال محتوای کتب درسی در شاخص احترام
به قشر ایثارگران (جانبازان ،آزادگان و خانواده شاهد)
بررسی میشود.
با توجه به سطح معناداری جدول شماره ( ،8
 )= 90999که کوچكتر از  9/95است (در جدول )

بدین معنی است که میانگین به دست آمده ()21066
بیشتر از میانگین جدول ( )21است .بنابراین میتوان گفت
که محتوای کتب درسی دوره راهنمایی ،ارزشهای دفاع
مقدس را تبلیغ و ترویج میکنند.
سؤال  5پژوهش :آیا بین محتوای کتب درسی و
آشنایی دانشآموزان با ویژگیهای شهدای دانشآموز رابطه
وجود دارد؟
در این سؤال محتوای کتب درسی در شاخص آشنایی
دانشآموزان با ویژگیهای شهدای دانشآموز بررسی
میشود.
با توجه به سطح معناداری جدول شماره 6
( )= 90999که کوچكتر از  9/95است (در جدول )

بدین معنی است که میانگین به دست آمده ()93019
بیشتر از میانگین جدول ( )95است .بنابراین میتوان گفت
که محتوای کتب درسی دوره راهنمایی ،احترام به قشر
ایثارگران (جانبازان ،آزادگان و خانواده شاهد) را افزایش
میدهد.
سؤال  1پژوهش :آیا بین محتوای کتب درسی دوره
راهنمایی و تبلیغ و ترویج ارزشهای دفاع مقدس رابطه
وجود دارد ؟

بدین معنی است که میانگین به دست آمده ( )2101بیشتر
از میانگین جدول ( )96است .بنابراین میتوان گفت که
محتوای کتب درسی دوره راهنمایی ،آشنایی دانشآموزان با
ویژگیهای شهدای دانشآموز را افزایش میدهد.
همان طور که در جدول شماره  1میشود ،از آنجا که
است ،رتبه بندی
 =9/95و = 9/99 > 9/95

کوچكتر از  9/95است (در جدول ) بدین معنی است که

پنج خرده مقیاس فرهنگ ایثار و شهادت در کتب درسی
راهنمایی از دیدگاه معلمان یکسان نیست.

جدول  1ـ جدول مربوط به آزمون تی تك نمونه شاخص درونی نمودن ارزشهای ایثار و شهادت
متغير

دروني نمودن ارزشهای ايثار
و شهادت

ميانگين

انحراف

ميانگين

()8-40

استاندارد

جدول

91.11

6.114

94

t

1.950

درجه

سطح معنادار

آزادی ()df

()sig

961

0.009
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جدول  5ـ جدول مربوط به آزمون تی تك نمونه شاخص اعتقاد دانشآموزان به ارزشهای دفاع مقدس
متغير

راهنمايي اعتقاد دانشآموزان به
ارزشهای دفاع مقدس

ميانگين

انحراف

ميانگين

()10-50

استاندارد

جدول

15.19

6.119

10

t

1.169

درجه آزادی

سطح معنادار

()df

()sig

961

0.001

جدول  8ـ جدول مربوط به آزمون تی تك نمونه شاخص احترام به قشر ایثارگران
متغير

احترام به قشر ايثارگران

ميانگين

انحراف

ميانگين

()5 -25

استاندارد

جدول

11.91

1.61

15

t

1.100

درجه آزادی

سطح معنادار

()df

()sig

161

0.001

جدول  3ـ جدول مربوط به آزمون تی تك نمونه شاخص تبلیغ و ترویج ارزشهای دفاع مقدس
متغير

تبليغ و ترويج ارزشهای دفاع
مقدس

ميانگين

انحراف

ميانگين

()8-40

استاندارد

جدول

99.11

5.190

94

t

11.95

درجه

سطح معنادار

آزادی ()df

()sig

961

0.001

جدول  6ـ جدول مربوط به آزمون تی تك نمونه شاخص آشنایی دانشآموزان با ویژگیهای شهدای دانشآموز
متغير

آشنايي دانشآموزان با ويژگيهای
شهدای دانشآموز

ميانگين

انحراف

ميانگين

()8-40

استاندارد

جدول

94.4

4.11

11

t

19.111

درجه

سطح معنادار

آزادی ()df

()sig

961

0.001
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جدول  1ـ آزمون رتبهای فریدمن
ميانه رتبه

عامل
آشنايي دانشآموزان با ويژگيهای شهدای دانشآموز

4/44

تبليغ و ترويج ارزشهای دفاع مقدس

1/14

احترام به قشر ايثارگران

9/51

اعتقاد به ارزشهای دفاع مقدس

9/49

دروني نمودن ارزشها

9/91

بحث و نتیجهگیری
اولین یافته این پژوهش نشان داد که محتوای کتب
درسی دوره راهنمایی ،درونی نمودن ارزشهای ایثار و
شهادت را افزایش میدهد که این بدان معناست که
محتوای کتب درسی دوره راهنمایی ،باعث درونی شدن
ارزشهای ایثار و شهادت میشود.
این نتیجه با یافتههای پژوهش آرمند ( )9763تحت
عنوان «بررسی مفاهیم ایثار و شهادت در کتابهای درسی
دوره ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه» ،عرب زوزنی و سعید
رضوانی ( )9765با عنوان «فرهنگ شهادت در کتب درسی
دوره راهنمایی تحصیلی» و اثباتی و کاظمی ( )9767تحت
عنوان «تحلیل محتوای کتابهای درسی مقاطع ابتدایی،
راهنمایی و سال اول متوسطه از منظر ارزشهای دینی ،ملی
و دفاع مقدس» همخوان نیست .زیرا نتایج پژوهشگران
نشان داد که ایثار و شهادت در کتب درسی مورد غفلت
واقع شده است.
این نتیجه با یافتههای پژوهش آرمند ( )9731با عنوان
«بررسی جایگاه و میزان درج آثار و مفاهیم شهید و شهادت
در کتابهای درسی» ،یافته امیری ( )9765تحت عنوان
«تحلیل محتوای ارزشهای معرفی شده در کتابهای
درسی دبیرستان در سالهای  9758ـ  9752و  9738ـ
 ،»9732یافتههای تحقیق زارعیان ( )9116تحت عنوان

«ارزشهای اسالمی و تأثیر آن در کتابهای ابتدایی
ایران ،اسالمی کردن در ایران بعد از انقالب  »9166و
یافتههای پژوهش الخوانده ( )2995با عنوان «بررسی
ارزشهای در کتاب در کتابهای درسی تربیت اسالمی
کالسهای ششم ،هفتم و نهم در اردن» همخوان است .زیرا
پژهشگران به این نتیجه رسیدهاند که چون در دوره
راهنمایی دانشآموزان به مرحله تفکر انتزاعی رسیدهاند،
ضروری است تا در این دوره بیشتر به این مفاهیم ایثار و
شهادت پرداخته شود .همچنین بعد از انقالب در کتابهای
درسی به ارزشهای دینی بیشتر توجه شده است.
یافته دیگر نشان میدهد که محتوای کتب درسی با
اعتقاد دانشآموزان به ارزشهای دفاع مقدس رابطه دارد.
این بدان معناست که محتوای کتب درسی دوره راهنمایی
باعث افزایش اعتقاد دانشآموزان به ارزشهای دفاع مقدس
میشود .این نتیجه با یافتههای خورشیدی و قاسمی
( )9763تحت عنوان «صفات بارز شهدای دینی و ملی از
نظر دانشآموزان مدارس راهنمایی شاهد و عادی شیراز»
همخوان نیست .زیرا نتایج این پژوهش نشان داده است که
تنها نیمی از دانشآموزان نمونه با  1شهید آشنا بودند که
این آشنایی دانشآموزان با شهدا به این دلیل است که در
کتابهای درسی دوره راهنمایی درج شده است .در حالی
که نتایج این نظر سنجی از معلمان نمایانگر این است که
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محتوای کتب درسی دوره راهنمایی باعث افزایش اعتقاد
دانشآموزان به ارزشهای دفاع مقدس میشود و دیگر این
که ،محتوای درسی دوره راهنمایی در احترام به قشر
ایثارگران تأثیر دارد .این بدان معناست که محتوای کتب
درسی دوره راهنمایی باعث افزایش احترام به قشر ایثارگر
میشود.
این نتیجه با یافتههای پژوهش امیری ( )9765تحت
عنوان «تحلیل محتوای ارزشهای معرفی شده در
کتابهای درسی دبیرستان در سالهای  9758ـ  9752و
 9738ـ  »9732و یافته پژوهش زارعیان ( )9116با عنوان
«ارزشهای اسالمی و تأثیر آن در کتابهای ابتدایی ایران،
اسالمی کردن در ایران بعد از انقالب  »9166همخوان
است .نتیجه این پژوهش نشان داده است که در کتابهای
درسی بعد از انقالب به ارزشهای دینی از جمله امام
خمینی (رحمه اهلل) ،انقالب فرهنگی ،ایثارگران و جهاد
بیشتر توجه شده است .چهارمین نتیجه حاصل نشان داد
که محتوای کتب درسی دوره راهنمایی ،تبلیغ و ترویج
ارزشهای دفاع مقدس را افزایش میدهد .این بدان
معناست که محتوای کتب درسی دوره راهنمایی ارزشهای
دفاع مقدس را تبلیغ و ترویج میکنند .این نتیجه با
یافتههای پژوهش آرمند ( )9765تحت عنوان «بررسی
جایگاه و میزان درج آثار و مفاهیم شهید و شهادت در
کتابهای درسی دبیرستان» و یافته تحقیق امیری ()9765
با عنوان «تحلیل محتوای ارزشهای معرفی شده در
کتابهای درسی دبیرستان در سالهای  9758ـ  9752و
 9738ـ  )9732همخوان است .زیرا پژوهشگران دریافتند
که در دوره راهنمایی ،کودکان به مرحله تفکر انتزاعی
رسیدهاند و بادر ید این دوره بیشتر به این مفاهیم پرداخته
شود .همچنین نتیجه پژوهشها نشان داد که بعد از انقالب،
ارزشهای دینی در کتب درسی افزایش یافته است.
پنجم این که ،محتوای کتب درسی دوره راهنمایی بر
آشنایی دانشآموزان با ویژگیهای شهدای دانشآموز رابطه
دارد .این بدین معناست که محتوای کتب درسی دوره
راهنمایی ،آشنایی دانشآموزان با شهدای دانشآموز را
افزایش میدهد که این نتیجه با هیچ یك از یافتهها
همخوانی ندارد.

پیشنهادها بر اساس یافتههای پژوهش
ـ در محتوای کتب درسی دوره راهنمایی ،وجود
مفاهیمی همچون ایثار ،شهادت ،ارزشها و دفاع مقدس در
انتقال و در نهایت درونی سازی این ارزشها به نسل نوجوان
ضروری است.
ـ از آنجایی که دوره راهنمایی دوره تعیین کننده
شناخت و نیروی اختیار و شکل گیری شخصیت نوجوان
است و آموزش و پرورش به عنوان حیاتیترین نهاد است که
میتواند برای حفظ و اعتالی فرهنگ ،سعادت فردی و
اجتماعی گامهای مثبت از طریق محتوای کتابهای دوره
راهنمایی بردارد ،بنابراین استفاده از مسائل اعتقادی در
محتوای کتب درسی ضروری است تا محتوای کتابها به
سمت اعتقادی کشیده شود.
ـ آموزش مفاهیم دفاع مقدس و ارزشها از طریق خود
جانباز یا ایثارگر و ذکر آن در محتوای کتب درسی صورت
گیرد.
ـ با توجه به نتیجه سؤال چهارم پژوهش که عبارت
است از محتوای کتب درسی دوره راهنمایی در تبلیغ و
ترویج ارزشهای دفاع مقدس تأثیر دارد ،بنابراین پیشنهاد
میشود که:
ـ در محتوای کتب درسی همه مقاطع تحصیلی به ویژه
دوره راهنمایی با توجه به شرایط سنی بیشتر بر مفاهیم
ایثار و شهادت تأکید شود.
ـ به منظور آشنایی و الگوپذیری دانشآموزان از
ویژگیهای شهدای دانشآموز از خاطرات دوستان به ویژه
همرزمان شهید پژوهش صورت گیرد و نتیجه آن در
محتوای کتب درسی لحاظ شود.
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