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چکیده
این پژوهش ،با هدف بررسی راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ای ار و شـهادت در مـدار از نظـر
دانــشآمــوزان پایــهی ســوم دورهی متوســطهی دوم اســتان همــدان صــورت پذیرفتــه اســت .روش پــژوهش
«توصیفی» از نوع پیمایشی و رویکرد آن نیز کاربردی است .جامعهی آماری شامل دانشآموزان پایـهی سـوم
دورهی متوسطهی دوم استان همدان ( )30911بوده که در سال تحصیلی  7360-64مشیول به تحصیل بودنـد؛
با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  605نفر از آنان به صورت نمونهگیری طبقهای نسبی انتخاب شـدند .ابـزار
اندازهگیری پرسشنامهی محقن ساخته روا و پایا بوده و نتای پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصـیفی
و استنباطی بررسی و تحلیل شد .عمدهترین یافتههای پژوهش بیانگر آن است که .7 :از نظر دانشآمـوزان ،در
میان راهکارهای تربیتی مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ ای ار و شهادت در مـدار  ،راهکـار اسـتفاده از آیـات و
روایات مربوط به ای ار و شهادت در کتب درسی با میانگین  6/77بیشترین و راهکـار بـهکـارگیری آزادگـان،
جانبازان و خانوادههای شهدا در کار تدریس در سطوب مختلف دبیرستان بـا میـانگین  3/56کمتـرین تـ ثیر را
دارند .8 .در میان راهکارهای اجتماعی مؤثر بـر نهادینـهسـازی فرهنـگ ای ـار و شـهادت در مـدار  ،راهکـار
تدارک اردوهای زیارتی و سیاحتی رایگان برای دانشآموزان و ایراد سخنرانیهای مرتبط با فرهنگ ای ـار و
شهادت در این اردوها با میـانگین  6/68بیشـترین و راه کـار ارائـه امتیازهـای قـانونی بـه کسـانی کـه در زمینـه
فرهنگ ای ار و شهادت فعالیت میکنند با میانگین  3/3کمترین ت ثیر را دارند .بهطورکلی میتـوان گفـت کـه
از دیدگاه دانشآموزان ،راهکارهای تربیتی و اجتماعی نهادینه سازی فرهنگ ای ـار و شـهادت در مـدار بـه
میزان بیش از متوسط (زیاد) مؤثرند.

کلیدواژهها :فرهنگ ای ار و شهادت ،دوره متوسطه ،راهکارها ،نهادینهسازی.
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مقدمه
ای ار و شهادت ،به عنوان یک فرهنگ متعالی در زمرهی عالیتـرین مفـاهیم الهـی و نتیجـهی
واالترین ارزشهایی میباشند که یک انسان متعهد میتواند بـه آن مقـام دسـت یابـد .ایـن مفـاهیم
اثرگذار و حرکت آفرین قادرند تا فضای یک جامعه را به صورت گسترده تحت ت ثیر قرار دهند و
واالترین برکات را برای آن به همراه داشـته باشـند .حقیقـت امـر آن اسـت کـه اگـر رشـادتهـا و
خدمات شهدا و ای ارگران بهخوبی برای مردم معرفی گردد و به قالـبهـای کلیشـهای و بیـانهـای
ژورنالیستی محدود نگردد ،بیشترین و بهترین نتای را به همـراه خواهـد داشـت .تقویـت باورهـای
دینی و ملی که امروزه جز اصلیترین مسائل اعتقـادی و فرهنگـی بـه حسـاب آمـده و در ردیـف
مهمترین وظایف ماست ،از جمله مواردی است که با معرفی و تعمین شخصیت ،منزلـت ،عقایـد و
آرمانهای ناب آن بزرگواران در سطحی فراگیر تحت ت ثیر قرار میگیرد؛ بنابراین همهی ما مدیون
شهدا و ای ارگران مـیباشـیم .یکـی از راههـایی کـه مـیتـوان در ایـن خصـوص ،ادای دیـن کـرد،
شناساندن همهجانبهی آنان به نسلهایی است که ممکن است شهدا و مسیری کـه در آن ممارسـت
داشتهاند را به خوبی درک نکردهاند .یکی از این نسلها ،میتواند نوجوانان نسل سوم انقالب باشد.
لزوم مطالعهی این نسل ازآنجهت است که بسـیاری از روانشناسـان و مربیـان ،دوران نوجـوانی را
مرحلهای مهم در هویتیابی آدمی دانستهاند .در دورهی نوجوانی است که فرد به دنبال پاسخدهـی
به سؤال اساسی «من کیستم» است .از سوی دیگر ،در جامعـه اسـالمی ایـران کـه غایـت نظـامهـای
تربیتی بر ربوبیت آدمی استوار گشته است(باقری ،)7346 ،نهادینهسازی فرهنگ ای ار و شـهادت از
جمله وسایل و ابزارهای نیل به غایت و آرمان قلمداد میشوند؛ بنابراین در اینجا الزم است که این
مفاهیم را مورد کاوش و بررسی قرار دهیم.
فرهنگ در جوامع انسانی ،عامل پیشـرفت و تکامـل بشـر بـوده اسـت و مـیتـوان گفـت کـه
پیشرفتهای جوامع انسانی ناشی از فرهنگ بوده و میباشد .انسان به عنوان یک موجـود اجتمـاعی
بهواسطهی دارا بودن فرهنگ از سـایر موجـودات اجتمـاعی جـدا و منفـک مـیگـردد .در ادبیـات
فارسی ،فرهنگ ،واژهای است مرکمب از دو جز «فر» « +هنگ» .در فارسی «فر» به معنای باال ،جلـو
و پیش بهکاررفته است و «هنگ» به معنی کشیدن ،سنگینی و وزن است؛ بنـابراین ،واژهی فرهنـگ
از نظر لیوی به معنای باال و بیرون کشیدن است که مفاهیم متعدّدی همچون دانش ،خرد ،معرفـت،
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آمــوزشوپــرورش و  ...از آن یــاد مــیشــود .اندیشــمندان ،تعــاریف متفــاوتی را از فرهنــگ ارائــه
مینمایند« .تایلور ،»7معتقد است «فرهنگ» ،عبارت است از مجموعهای پیچیده از علوم ،دانـشهـا،
هنرها ،افکار و اعتقادات ،قـوانین و مقـرمرات ،آدابورسـوم و سـنمتهـا و بـهطـور خالصـه کلیـهی
آموخته ها و عاداتی که یک انسان به عنوان عناصر جامعه اخذ میکند« .وایت »8در مـورد فرهنـگ
میگوید« :ما ،فرهنگ را از آن مقوله از اشیا و وقایع وابسته به نمادسازی و محصول نمادسـازی و
انسان میباشد ،تعریف میکنیم که این محصوالت را شامل افکار ،باورها ،مفاهیم ،کنشها ،رسـوم
و نگرشها و اشـیا مـیدانـد ».درمجمـوع فرهنـگ را مـیتـوان در تعریفـی عـام عبـارت از کلیـهی
روشهایی که انسانها در زندگی به کار میگیرند ،تعریف نمود (محمدرضایی ،سرگزی ،کابلی و
آلوستانی7360 ،؛ به نقل از بهمنی.)7369 ،
ای ار که به عطا کردن و دیگری را به خود ترجیح دادن و شهادت که بـه کشـته شـدن در راه
خدا (معین )7360 ،اشاره دارند ،در متون دینی هـمراسـتای بـا عبودیـت آدمـی تعریـف شـده و در
برنامهی درسی صریح و مکتوب نظام رسمی آموزشوپرورش نیز بخشـی از اهـداف نظـام قلمـداد
شده است.
امام خمینی (ره) به عنوان معمار کبیر انقـالب و بنیـانگـذار جمهـوری اسـالمی ،پایـداری در
تحقن آرمان های الهی را موجب بزرگی ملت دانسته و عنوان میدارند:
« ...این ملت بزرگ ایران است که با قامتی استوار بر بام بلند شهادت و ای ار ایستاده
است و هر روز نشاط و تحرک و فریاد او برای ادامه راه بیشتر میشود[ ...صـحیفه،
ج  85ـص  ...]783ما برای احقاق حقوق فقـرا در جوامـع بشـری تـا آخـرین قطـره
خون دفاع خواهیم کـرد[ ...صـحیفه ،ج  85ـ ص  ...]830مـا غیـر از خـدا کسـی را
نداریم و اگر هزار بـار قطعـهقطعـه شـویم ،دسـت از مبـارزه بـا ظـالم برنمـیداریـم
[صحیفه ،ج  85ـ ص 838و( »]833به نقل از مهرام و نبیزاده بتول.)7360 ،
در مجموع گرچه تاکنون پژوهشهای زیادی به تبیین نحوهی انتقال فرهنگ ای ار و شـهادت
پرداختهاند ،اما آنچه باعث تمایز پژوهش حاضر بر دیگر پژوهشها میشـود ،ت کیـد جـدی آن بـر
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نسل سوم انقالب است .مت سفانه تاکنون در این زمینه در کشور کار خاصی صورت نگرفته است و
مخاطبان دیگر پژوهشهای مشابه ،تمامی اقشار جامعه بودهاند .در نوشتار پیشرو به دنبال شناسایی
راهکارهای نهادینهسازی فرهنگ ای ار و شهادت در نسل سوم انقالب هستیم.

بیان مسئله
بدون شک یکی از عوامل پیروزی انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینـی (ره) و بـه
عبارتی بهتر ،یکی از بهترین دستاوردهای مهم این انقالب ،ایجاد تحول عمیـن ارزشـی و فرهنگـی
در جامعه ایران بود .ازآنجاییکـه نظـام مقـد

جمهـوری اسـالمی همـواره در معـرض تهدیـدات

داخلی و خارجی بهویژه در زمینههای فرهنگی قـرار دارد ،رشـد و توسـعهی ارزشهـای منبعـث از
فرهنگ ای ار و شهادت میتواند در جامعه با ارزشهای تحمیلـی از تهـاجم فرهنـگ بیگانـه ضـمن
گسترش ارزشها و فرهنگهـای سـازنده و م بـت در جامعـه ،آینـدهی انقـالب را نیـز بیمـه نمایـد
(شریفی .)7368 ،به عبارتی میتوان گفت که ثبات انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایـران مـدیون
ای ارگری و شهادتطلبی کسانی است که بـا بهـرهگیـری از فرهنـگ غنـی ای ـار و شـهادت در راه
مکتب و میهن خود ای ار نموده و به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند .لذا نهادینهسازی فرهنگ ای ار
و شهادت نهتنها یک وظیفه دینی است ،بلکه با امنیت ملی کشور گره خورده است .بهویژه پـس از
گذشت چهل سال از عمر با برکت انقـالب اسـالمی ،اکنـون جمعیـت عمـده کشـور را کودکـان،
نوجوانان و جوانانی تشکیل میدهند که به عنوان نسل سوم انقالب ،بیش از پیش ضرورت دارد تـا
با میراث ارزش های به جای مانده از شهدا ،جانبازان و آزادگان آشـنا گردنـد .البتـه ایـن ضـرورت
دوچندان مینماید هنگامیکه درمییابیم دشمنان اسالم و انقالب با تهاجم فرهنگی و در عرصـهی
جنگ نرم هر روز سعی دارند به ترفندی جوانـان مـا را از باورهـای ارزشـی خـود دور سـاخته و بـا
بیهویت کردن آنان ،دنبالهرو فرهنگ غرب نمایند .بنابراین اجتنابناپذیر بـودن ضـرورت تـروی
فرهنگ ای ار و شهادت کامالً منطقی به نظر میرسد (عرفانی و صفایی.)7369 ،
اگر معرفی شهدا و ای ارگران در شرایط امـروز بـه خـوبی و شایسـتگی صـورت گرفتـه و بـه
قالبهای مرسوم و بیانهای تکراری محدود نشود ،بیشترین میزان تـ ثیر را بـر تمـام فضـای جامعـه
بخصوص نسل سوم انقالب خواهد نهاد .تقویت و تروی باورهای مذهبی امـروزه جـز مهـمتـرین
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مسائل سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی است و این با معرفی شخصیتهای شهدا و ای ـارگران و آرا و
آرمانهای آنها و سعی در تروی اندیشههای آنها امکانپذیر است؛ اما مسئلهی مهم این است که
چنین فرهنگی را نمیتوان با نگرشهای سطحی و برخوردهای سطحی ،کارآمد ساخت؛ بلکه بایـد
آن را به صورت عمقی در جامعه درونی ساخت .کشف راههای مؤثری که بتواند فرهنـگ ای ـار و
شهادت را با بیانی شایسته در جامعه مطرب کند ،مستلزم بررسیهـای دقیـن و مسـتمر اسـت و یقینـاً
مدیران مربوطه به این مسائل توجه جدی خواهند داشت .بااینحال برخی مـوارد نیازمنـد بـازنگری
است و برخی راهکارها کمتـر موردتوجـه قـرار گرفتـهانـد؛ ازایـنرو در ایـن پـژوهش راهکارهـای
جدیدی که عمالً قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشند ،موردبررسـی قـرار گرفتـه اسـت .درمجمـوع
گرچه تاکنون پژوهشهای زیادی به تبیین نحوهی انتقال فرهنگ ای ار و شـهادت پرداختـهانـد ،امـا
آنچه باعث تمایز پژوهش حاضر بر دیگر پژوهشها میشود ،ت کید جدی آن بر نسل سوم انقـالب
است .مت سفانه تاکنون در این زمینه در کشور کار خاصی صورت نگرفته اسـت و مخاطبـان دیگـر
پژوهشهای مشابه ،تمامی اقشار جامعه بودهاند .بهطورکلی روشهای بـهدسـتآمـده در تحقیقـات
گذشته شامل مواردی از قبیل زیر بوده است :سخنرانی در مساجد و حوزهها و دانشگاهها ،رادیـو و
تلویزیون ،انتشار و چا مجالت و روزنامهها ،سمینار و تئاتر ،مسابقات مختلف ،کانونهای دولتـی
و غیردولتی ،برگزاری دورههای کوتاهمدت و بلندمدت ،فراخـوان مقالـه ،ترغیـب بـه عضـویت در
کتابخانههای عمومی و ...
آنچه در پژوهش حاضر به آن پرداخته میشود بسیار تخصصیتر بوده و میتوان به گوشـهای
از زوایای آن در زیر اشاره نمود :توجه جدی در حفظ روحیه ای ارگری ،انتخاب عضو افتخاری از
هر خانواده ایرانی ،افزایش اردوهای زیارتی مناطن عملیاتی ،افزایش و ساخت فیلمهای سـینمایی و
سریالهای تلویزیونی ،تهیه و چا کتاب ،گنجاندن متون مناسب در کتـب درسـی مـدار  ،تهیـه
بیوگرافی شهدا در مجالت ماندگار ،تهیه بروشورهای مناسب ،فعال کردن مساجد ،برپایی گنجینه-
هــای شــهدا ،الگوســازی از فرهنــگ ای ــار و شــهادت ،اســتفاده از تکنولــوژی آموزشــی از طریــن
نرمافزارهای روحیهساز ،استفاده از اینترنت و پایگاههای اطالعرسانی جذاب ،استفاده از شبکههـای
تلویزیونی استانی ،تروی فرهنگ امربهمعروف و نهـی از منکـر ،بسترسـازی مناسـب بـرای جوانـان
جهت اشتیال در امور مربوط به فرهنگ ای ار و شهادت و ...
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عالوه بر آنچه که ذکر شد دلیل دیگری که ضرورت پژوهش حاضـر را نشـان مـیدهـد ایـن
است که نگرش به شهادت و دفـاع مقـد  ،در دوران جنـگ ،بیشـتر از سـنخ رویکـرد «حماسـی-
عقیدتی» بوده است و در سالهای پس از جنگ ،ایـن رویکـرد بـه رویکـردی «عقالنـی -انتقـادی»
تبدیل شده است (غیاثوند ،7361 ،به نقل از سعیدی رضوانی ،موسوی مشهدی و بـاغگلی.)7369 ،
بر این اسا  ،بررسی نگرش افراد در دوران پس از جنگ به مقولـه ای ـار و شـهادت ـ بـا توجـه بـه
رویکرد طرب شده در این زمان ـ اگرچه نمیتواند به صورت کامل ،آمادگی افراد را برای جانبازی
و دفاع از دین و میهن ،در جنگهای آینده پیشبینی نماید؛ اما میتواند تا حد زیادی مبین آمادگی
افراد در امر مذکور باشد؛ چراکه زیرا نگرش ،مبین میزان آمادگی افراد برای عمـل اسـت؛ اگرچـه
تنها شرط الزم نیست .همچنین ای ار مقام انسانی فوقالعاده باشکوهی است که اسالم آن را ستوده و
آن را درآیات و روایات متعددی بیان کرده است« .الَّذین آمنُوا و هاجروا و جاهـدوا فـی سـبیلِ اهللِ
بِاَموالهِمِ و اَنفُسهِم اعظَم درجةً عند اهللِ و اولئک هـم الفـائزونَ» (توبـه 8/و )3؛ آنچـه در ایـن زمـان
اهمیت دارد ،انتقال این ارزشها و دانشهای دینی و اسالمی به نسلهای پسازاین است و نخستین
راه در انتقال فرهنگ از یک نسل به نسل دیگر ،تعلیم و تربیـت برخـوردار از دانـش و معرفـت ،بـا
استفاده از ریشههای ملی و بومی است (قهرمانی ،عاشفی و مهـدیون ،7366 ،ص  .)38ضـمن آنکـه
تحوالت پرشتاب کنونی در عرصه فرهنگ جهانی ،بسیاری از نگرشها و روشهـای رایـ تربیـت
دینــی مــا را تیییــر داده اســت؛ امــا درعــینحــال نقــش نهادهــای گونــاگون اجتمــاعی از قبیــل
آموزشوپرورش ،خـانواده ،رسـانههـا و  ...در انتقـال فرهنـگ پایـدار و صـحیح ،خصوصـاً ای ـار و
شهادت ،مؤثر و پراهمیت میباشد .در این میان ،نقش دستگاههای آموزشی چون آموزشوپرورش
که مسئولیت میلیونها دانشآموز را برعهده دارد ،خطیرتر از همه دستگاهها و دیگر نهادها خواهـد
بود؛ بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر ،تعیین راهکارهای نهادینهسازی فرهنگ ای ار و شهادت در
نسل سوم انقالب است .در این راستا سعی بر آن است تا سؤالهای زیـر را نیـز مـورد بررسـی قـرار
گیرد:
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سؤاالت پژوهش
از نظر دانشآموزان پایهی سوم دورهی متوسطه ،راهکارهـای تربیتـی نهادینـهسـازی فرهنـگ
ای ار و شهادت در مدار

به چه میزان مؤثرند؟

از نظر دانشآموزان پایهی سوم دورهی متوسطه ،راهکارهای اجتماعی نهادینهسـازی فرهنـگ
ای ار و شهادت در مدار

به چه میزان مؤثرند؟

پیشینهی پژوهش
با مرور پیشینهی پژوهشی ،مطالعاتی یافت شد که به بررسی موانع و راهکارهای نهادینهسـازی
فرهنگ ای ار و شهادت پرداختهاند؛ برای م ال شاهنوروزی ،اسماعیلی ،پرستگاری و امام جمعـهزاده
( )7394پژوهشی با هدف شناسایی عوامل و مؤلفههای مؤثر بر اثربخشی شیوههای تروی فرهنـگ
ای ار و شهادت به روش ترکیبی (کیفی و کمی) انجـام دادنـد .نتـای پـژوهش آنـان نشـان داد کـه
کیفیتبخشی به آثار ترویجی فرهنگ ای ار و شهادت با  69درصد و میانگین  3/6بـاالترین شـدت
ت ثیر را در میان مؤلفههای مؤثر داراست و واقعگرایی در تولیدات و توجه بـه آثـار تولیـدی بـرای
کودکان و نوجوانان ،بهرهگیری از هنر و همچنین تحول و خالقیت در شیوههـا در ردههـای بعـدی
قرار دارند .همچنـین ایـن پـژوهش نشـان داد کـه عوامـل فرهنگـی بـا  11درصـد و میـانگین 6/51
درمجموع و در قیا

با سایر عوامل ،بیشترین ت ثیر را در ارتقا اثربخشی شیوههای تروی فرهنـگ

ای ار و شهادت دارد .سبحانینژاد ،مقدمزاده و نجف ( )7396پژوهشی با هدف بررسی راهکارهـای
مؤثر نهادینهسازی فرهنگ ای ار و شهادت در مـدار

از نظـر دبیـران دورهی متوسـطهی شـهر قـم

انجام دادند .یافته های پژوهش بیانگر آن بود که .7 :از نظر دبیران ،در میان راهکارهای چهارگانهی
مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ ای ار و شهادت در مـدار  ،راهکارهـای آموزشـی بـا میـانگین 6/87
بیشترین و راهکارهای پژوهشی با میانگین  8کمترین ت ثیر را دارند .8 .در بیشتر سؤاالت بین نظرات
پاسخگویان از لحا عوامل جمعیتشناسی تفاوت معناداری مالحظه نمیشود.
صفایی و مرادی شهباز ( )7396در پژوهشـی بـه بررسـی رابطـهی سـاماندهی گلـزار شـهدا و
تروی فرهنگ ای ار و شهادت در بین خانوادههای شاهد و غیر شـاهد در اسـتان همـدان پرداختنـد.
نتای نشان داد که بین متییر وابسته این پژوهش (تروی فرهنگ ای ـار و شـهادت) و متییـر مسـتقل
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اصلی (ساماندهی گلزار شهدا) رابطهای معنادار وجود دارد؛ بدین معنـی کـه بـا اجـرای سـاماندهی
گلزار شهدا ،فرهنگ ای ار و شهادت گسترش می یابد و نگرش مردم به آن م بت می شـود .سـعیدی
رضوانی ،موسوی مشهدی و بـاغگلی( )7369در پـژوهش خـود تحـت عنـوان نگـرش دانشـجویان
دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و الگوی آماری – احتمالی برای جامعه آماری بـه ایـن
نتیجه رسیدندکه دانشجویان در سه حوزهی شهادتطلبی ،نگـاه بـه دفـاع مقـد

و الگوپـذیری از

شهدا به سطح مطلوب نرسیدهاند .تحلیل رگرسیون چندمتییره نیز نشان داد که از بین عوامـل مـورد
بررسی ،تنها هویت دینی و هویت ملی قادر به پیشبینی نگـرش افـراد بـه شـهادت هسـتند؛ در ایـن
زمینه هویت دینی از قدرت پیشبینی بیشتری نسبت به هویت ملی برخوردار است.
عرفانی و صفایی ( )7369در پژوهشی تحت عنوان «تعیین موانع و راهکارهای تروی فرهنگ
ای ار و شهادت در جامعه» ،به این نتیجه رسیدند که از جمله عمدهترین موانع تروی فرهنگ ای ار و
شهادت در جامعه به ترتیب عبارتاند از  )7عملکرد ضعیف برخی از مسئولین و مدیران جامعـه در
خصوص تروی فرهنگ ای ـار و شـهادت ) 8 ،عـدم گـزینش افـراد توانمنـد و بـا اسـتعداد علمـی و
اخالقی درزمینهی تروی فرهنگ ای ار و شهادت )3 ،عدم همـاهنگی بـین نهادهـای تـروی کننـده
فرهنگ ای ار و شهادت .همچنین از جمله عمدهترین راهکارهای تروی فرهنگ ای ار و شـهادت بـه
ترتیب عبارتاند از  )7بهکارگیری فناوری مناسب مانند اینترنت و مـاهواره بـرای تـروی فرهنـگ
ای ار و شهادت )8 ،شفافسازی و رفع ابهام میان ارزشها و ضد ارزشها برای جوانان )3 ،اسـتفاده
هر چه بیشتر از جوانان جهت تروی این فرهنگ.
شیخی ( ) 7361در طرب پژوهشی خود بـه بررسـی میـزان اثربخشـی مراسـم تکـریم شـهدا در
جامعه و نوع نگرش مردم نسبت به این مراسم پرداخته است .در این پژوهش پیمایشـی ،نقـش ایـن
مراسمها و کیفیت بخشی آن در ارتقا سطح بینش و دانش نسل جوان و اثربخشی آن موردبررسـی
قرار گرفته است .نتای این پژوهش نشان می دهد که برگزاری مراسم تکریم در نگرش مردم نقش
بسیار زیادی داشته است.
حمیدی (7361؛ به نقل از شاهنوروزی و همکاران )7394 ،در بررسی الگوهـای بـهکـارگیری
شده در کشور فرانسه برای تکریم رزمندگان و سربازانی که برای کشورشان جنگیدهاند و همچنین
نقش هسته های مقاومت در زمان اشیال توسط آلمان ،به مقولهی جنگ ،ای ار ،شـهادت و جانبـازی
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در کشور فرانسه پرداخته است .در این تحقین ،تکریم و توجه ای ارگری به عنوان یک موضوع ملی
در فرانسه مورد توجه است و شیوههایی چون بنای یادبود سرباز گمنام ،تندیس رزمندگان ،بناهـای
یادبود ،حمایت هـای مـادی و معنـوی از رزمنـدگان و سـربازان را در راسـتای تـروی و تکـریم از
مقاومــت مــردم فرانســه مــؤثر دانســته اســت .معنــویپــور ( )7364در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی
ت ثیرگذاری تبلییات انجام شده بـر افکـار ،احساسـات و رفتارهـای افـراد جامعـه پیرامـون شـهید و
شــهادت» ،زمینــهی اثرگــذاری آن بــه منظــور ارائــه راهکارهــای اثربخشــی بــر افکــار مخــاطبین را
موردبررسی قرار داده است .یافتههای این پژوهش که به صورت پیمایشی و نمونـهگیـری تصـادفی
 0555نفر از شهروندان استانهای مختلف کشور انجامشده است نشان میدهـد کـه تصـاویر شـهدا
بیشترین سهم را در جذب مخاطب داشته؛ ولی این ت ثیر بر رفتار نبوده بلکه بیشتر بر ابعـاد عـاطفی،
احساسی و شناختی ت ثیر داشته است .یافته های مـذکور همچنـین ت کیـد دارد کـه بایسـتی تبلییـات
شهری و دیواری تصاویر شهدا و دفاع مقد

با جنبههای هنری و جذاب و خالقیت همراه بوده تـا

اثربخشی آن افزایش یابد .میالنی ( ) 7366در بررسی چگونگی الگو گرفتن از شهدا توسط جوانان
و نوجوانان میزان الگوپذیری از شهدا را در بین آنها معنادار نشان داده است.
عباســپور ( )7363در بررســی روشهــای مختلــف تــروی فرهنــگ ای ــار و شــهادت و زنــده
نگهداشتن یاد و نام شهدا و ای ارگران از سوی دستگاههای مختلف ،با جامعه آماری  455نفـر از ده
استان به این نتیجه رسیده است که ساختار برنامهوبودجه و نیروی انسانی سازمانی از عوامل مؤثر بر
تروی فرهنگ ای ار و شهادت است .استفاده از کتابهای درسی ،اینترنت و رسـانههـای جمعـی و
تلویزیون نیز در این رابطه معنادار میباشد .اسـدی ( )7363در بررسـی روشهـای تـروی فرهنـگ
ای ار و شهادت در بین جوانان شهرستان شیروان معتقد اسـت کـه بـین فرهنـگ ای ـار و شـهادت بـا
عوامل زیر رابطه معنادار وجود دارد :دعا خوانـدن و نمازخوانـدن ،نشـر کتـاب ،اردوهـا ،مـوزههـا،
مسابقات هنـری ،بـازنگری خـاطرات ،پخـش برنامـههـای تلویزیـونی ،تابلوهـای شـهری و رعایـت
حجاب ،پایبندی به اعتقادات دینی و بازگویی خاطرات جنگ .معدنی ( )7363در بررسی عوامل و
موانع تروی فرهنگ شهادت با نمونه  877نفری ،نقش رادیو و تلویزیون ،کتابهای درسی ،تعداد
کتابهای خریداریشده و تعداد فیلمهای مورد مشـاهده را در تقویـت روحیـه ای ـارگری معنـادار
نشان داده است .درفشی ( )7363در پژوهشی با عنوان نقش رسانههای گروهی در تـروی فرهنـگ
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شهادت به معناداری نقش رسانهها م ل روزنامهها ،فیلمهای سینمایی و مستند و برنامههای تجلیل از
خانواده شهدا در تروی فرهنگ شهادت پی برده است .پورفالب ( )7367در بررسی مقایسـه میـزان
ت ثیرپذیری جامعه از فرهنگ شهادتپروری دانشآموزان پسر و دختر پایهی سوم متوسطهی استان
گیالن و با تعداد نمونه  650نفر به این نتیجه دسـت یافتـه اسـت کـه بـین شـیل پـدر و ت ثیرپـذیری
دانشآموزان از فرهنگ شهادت رابطه وجود دارد .عباسـپور ( )7365در بررسـی تـ ثیر مسـاجد بـر
شهادتطلبی و ای ارگری و گرایش به ارزشهای اسالمی نمونهی  476نفری را برگزیده و بـه ایـن
نتیجه رسیده است که  67درصد شهدا در مساجد حضور داشتهانـد و نقـش مسـاجد در ایـن زمینـه
معنادار است .مکوند حسینی ( ) 7319در طرب مطالعاتی نظرخواهی از مسئولین بنیاد شهید و اسـاتید
دانشگاه درباره طرب تروی فرهنگ ای ار و شهادت ،سـؤاالت زیـادی را در خصـوص راهکارهـای
تقویت و نهادینه کردن فرهنگ ای ار و شهادت مطرب شـمرده کـه راهکارهـای تربیتـی و اجتمـاعی
مهمترین این راهکارها بودهاند .بسندیده و شابهاری ( )7316در بررسی میزان ت ثیرگـذاری گنجینـه
شهدا در تیییر نگرش دانشآموزان به این نتای دست یافتهاند که  48درصـد از بازدیدکننـدگان از
موزه شهدا ،خواهران و بقیه آنها پسر بودهاند .همچنین این گنجینهها در تیییر نگرشهای هنـری و
اجتماعی و مذهبی دختران مؤثر بوده است و در پسران باعث تیییر در نگرشهای نظری ،اقتصـادی
و سیاسی شده است.
طاووسی ( ) 7310نیز نقش تبلییات را در تقویت روحیه ای ـارگری معنـادار نشـان داده اسـت.
البر

و ملومن )8574( 7در تحقیقی با عنوان نقش و جایگاه اجتماعی بناهای یادبود جنگ که بـه

صورت کیفی و انجام مصاحبه در پایتخت هلند و بین تعدادی از دانشآموزان و اولیای ایشان انجام
دادهاند ،ضمن بررسی نقش این بناها به کاربرد ملیگرایانه آن نیز پرداختهاند .نتای یافتههـای آنـان
نشان داده که بناهای یادبود در شهر توانسته است نگرش بازدیدکنندگان را تحت ت ثیر قرار دهد و
در نگرش دانش آموزان و متعاقب آن رفتار آنان به منظور ت بیت هویت ملی و مشارکت همـهجانبـه
برای پاسداشت این روز اثر گذاشته و احسا

وطنپرستی را افـزایش دهـد .دراوزسـکی)8570( 8

در پژوهشی با عنوان «پیامدهای پنهـان بـاقیمانـده از جنـگ» ،در دوران جنـگ جهـانی در کشـور
1. Lubbers & Meuleman
2. Drozdzewski
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لهستان به منظور اخذ درجه دکترای خود و برای ثبت و ضبط خاطرات دوران جنگ بـا اسـتفاده از
روش کیفــی و انجــام مصــاحبه بــه بررســی نتــای پنهــان و آثــار بــاقیمانــده از جنــگ در افکــار و
اندیشههای مردم کشورش پرداخته است .یافتههای پژوهش او نشان داده که این خاطرات بخشی از
فرهنگ و هویت فرهنگی یک کشور بوده و خـاطره نیسـت ،بلکـه تجربـهای بـرای زیسـتن بهتـر و
فرهنگ متعالی است که بایستی حفظ شود.

ادبیات نظری
تعریف فرهنگ
تعریف روشن و موردتوافقی در مورد فرهنگ وجود ندارد .به طورکلی مـی تـوان گفـت کـه
فرهنگ مجموعه ای پیچیده از علـوم ،دانـش هـا ،هنرهـا ،افکـار ،اعتقـادات ،آداب ،سـنن و قـوانین
اجتماعی و مقررات هستند که بر جامعه حاکم است و مورد پـذیرش اعضـای آن مـی باشـد (بیـرو،
 ،7315ص  .)11بنابراین فرهنگ عبارت است از مجموعه ویژگیهای معنـوی ،فکـری و احساسـی
متمایزی که مختص یک جامعه یا گروه اجتماعی است؛ امـا یکـی از معـروفتـرین ایـن تعـاریف،
تعریف تایلور است .از نظر او فرهنگ عبارت است از مجموعه درهمتنیدهای از ارزشها ،هنجارها،
آدابورسوم ،اخالقیات ،قانون و هر آنچه که انسان به عنـوان عضـوی از جامعـه کسـب مـیکنـد.
بهعبارتدیگر ،فرهنگ فعل و ا نفعاالتی است که مبتنی بر فطرت در روان انسان صورت مـیگیـرد
(شهرویی.)7360 ،
مفهوم ایثار و شهادت
واژهی شهید به معنای شاهد ،گواه و کشـتهشـده در راه خـدا آمـده اسـت .شـهید از ریشـهی
«شهد» در لیت عرب با مشتقات متعدد در اصل معنی حاضر بودن در یک محل (نقطه مقابل غایب
بودن) است .همچنین به معنی کسی که چیزی را با چشم خود دیده و کسی که آنچه را دیده بیان
میکند ،آمده است .این واژه در قرآن کریم  60مرتبه به معنای حضور در یـک محـل ،گـواهی و
علــم بــه چیــزی ،اقــرار و اعتــراف ،مشــاهده و دیــدار ،بــه دســت آمــدن و حاصــل شــدن چیــزی و
آمادهبهخدمت بودن آمده است.
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شهادت یعنی کشته شدن در راه خدا ،آنکه به شهادت دستیافته و در راه خـدا کشـته شـده
است (انوری )7367 ،شهادت مرگ آگاهانه در راه هدف مقد

است .عملی آگاهانه و اختیـاری

است و شهیدان شمع محفل بشریت هستند (مطهـری .)7314 ،شـهادت بـاالترین و آخـرین مرحلـه
ازخودگذشتگی و ای ار است .جان را در کف خود قـرار دادن و در راه هـدف متعـالی فـدا نمـودن
است و جوهره آن عاشن ،مختار ،با اراده و هدفمند بودن است .صفات متجلی در شهدا نترسیدن از
مرگ ،شفقت ،آزادمنشی ،ایمان و پرهیز از شهوتطلبی ،ثبات قدم و صـداقت در عمـل مـیباشـد
(اسفندیاری.)7365 ،
ای ار که یک واژه عام است ،در همه مکتبها و فرهنگها وجود دارد؛ امـا در اسـالم مفهـوم
آن از یک برتری خاصی برخوردار است و به هر تالش ،فـداکاری ،بخشـش و جـایگزینی را ای ـار
گفته نمیشود؛ بلکه ای ار در اسالم ،دارای پیشزمینهای چون اخالص در راه خـدا اسـت .ای ـار بـه
معنای بذل ،گذشت کردن از حن خود برای دیگران ،نفع دیگـری یـا دیگـران را بـر خـود تـرجیح
دادن است (انوری .)7367 ،همچنین به معنای غرض دیگران را بر خود مقـدم داشـتن ،برگزیـدن و
منفعت غیر را بر خود مقدم داشتن که کمال درجه سخاوت است ،بکار رفته است (دهخدا.)7308 ،
ای ار در لیت به معنی «برگزیدن ،عطا کردن ،غرض دیگران بر غرض خویش مقدم داشتن ،منفعـت
غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن» (دهخدا ،7308 ،ص )3744و شهادت یعنی «مجموعه باورها،
آگاهی ها ،آداب و اعتقادات و اعمالی که موجب وصول انسان به عالیتـرین درجـه کمـال ،یعنـی
مرگ آگاهانه در راه خدا میشود( ».معدنی ،7361 ،ص.)89
کلمه ای ـار بـاب افعـال از مـاده «آثـر ،یـوثر» بـه معنـای او را بـر خـود برگزیـد و برتـری داد،
است(جر ،7343 ،ص )04این کلمه به معنای بذل و بخشش ،ترجیح دادن بعضی بـر بعضـی دیگـر،
گذشت کردن از حن خود برای دیگران نیز آمده است(.دهخـدا ،7308 ،ص )3744عالمـه مهـدی
نراقی در جامع السعادات میفرمایند:
«برترین درجات جود و سخا ای ار است و آن عبارت است از جود و بخشش مـال بـا وجـود
نیاز و احتیاج به آن .خدای سبحان در مدب اهل ای ار میفرماید« :ویؤِثرُونَ علیاَنفُسهِم ولَو کانَ بِهِـم
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خَصاصه» (حشر )9/و آنان را بر خود مرجح میدارند ،اگرچـه خـود نیازمنـد باشـند و رسـول خـدا
(ص) فرمود« :أَیما امرِ اشتَهی شَهوهَ فَرَد شَهوتَه و آثرَ علی نَفسـه غَفرَلـه» هـر مـردی کـه چیـزی را
بخواهد و خود را از آن خواهش نگاه دارد و دیگری را بر خود ترجیح دهـد ،آمرزیـده مـیشـود»
(نراقی ،7366 ،ص.)743
بنابراین ای ار گاهی با بذل مال یا کار و تالش بیشتر انجام میگیرد و در بعضی موارد ای ـار بـا
ن ار جان در راه خدا صورت میگیرد که شـهادت نـام دارد« .ومـنَ النمـا ِ مـن یشـری نَفسـه ابتیـا
مرضات اهللِ»( .بقره  )851/در میان مردم کسانی هسـتند کـه در جسـتجوی خشـنودی خـدا از جـان
خویش میگذرند .اهل بیت و شیعیان آنها همواره کوشیدهاند تا حد امکان از این فضیلت پاسداری
کنند.
تعریف فرهنگ شهادت
تعاریف متعددی از فرهنگ شهادت شده است .فرهنگ شهادت عبـارت اسـت از «مجموعـه
آگــاهیه ـا ،باورهــا ،آداب و اعتقــادات و اعمــالی کــه موجــب وصــل انســان بــه ع ـالیتــرین و
واالترین درجهی کمال ،یعنی مرگ آگاهانه در راه خدا می گردد ».هرگونـه آثـار بـاقی مانـده از
شهدا دربارهی شهادت و شهید ،سیره ،روش و پیام شهیدان و باالخره تربت پـاک و مقـد

آنـان

بخشی از این فرهنگ میباشد؛ فرهنـگ شـهادت عبـارت اسـت از« :تعیـین عاشـقانهای کـه انسـان
دنیوی را در عبور از حیات مادی به حیات معنوی لقا اهلل میرساند( ».معدنی ،7361 ،ص.)88
تعریف نهایی :فرهنگ شهادت عبارت است از «آثـار بـاقیمانـده از شـهید ،اعـم از غیرمـادی
(معنوی) م ل باورها ،اعتقادات  ،رفتارها و اهداف و دیگـر وجـوه معنـوی و الهـی شـهید کـه الهـام
گرفته از قرآن و معصومین(ع) میباشد و آثار مادی آنکه عبارتاند از تربت پاک شـهید ،وسـایل
شخصــی ،اســامی خیابــانهــا ،مراســم مربــوط بــه شــهید ،آثــار مکتــوب و کـالً هــر آن چیــزی کــه
قابلمشاهده و لمس بوده و یادآور شهید باشد».
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مدل پژوهش

مدل مفهومی مؤلفههای نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشآموزان
پایه سوم متوسطه استان همدان
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جدول  .0منابع الگوی مفهومی تحقیق
مؤلفهها

تربیتی

شاخصها
« استفاده از آیات و روایات مربوط به ای ار و شهادت در کتب درسی»؛ «غنـیسـازی مراسـم
مذهبی و برنامهریزی جهت سلسله مباحث و سخنرانیهای نظامدار در مساجد ،حسـینیههـا و

منبع
شاهنوروزی و
همکاران 7394؛

دعوت از صاحبنظران حوزه و دانشـگاه»؛ «اسـتفاده از داسـتانهـا و نمـایشهـا و فـیلمهـا و
نقاشیهـا»؛ « تشـریح جزئیـات دفـاع مقـد و تقـویم آن در نشـریات صداوسـیما»؛ «معرفـی
سرگذشت شهدا و مقالههایی که در آنها به تبیین جایگاه شهدا منطبن با فهم دانـشآمـوزان

عرفانی و
صفایی7369 ،؛
آرمند7366 ،؛

می پردازد»؛ «برگزاری جلساتی که در آن برای دانـش آمـوزان فرصـت پرسـش و پاسـخ در
مورد ای ار و شهادت فراهم باشد»؛ «معرفی چهرههای معروف ای ار و شهادت در کتابهـای

حیدری7366 ،؛
رحیمزاده،

درسی و رمانها»؛ « قرار دادن محتوای فرهنگ ای ار و شـهادت در کتـب درسـی»؛ «تولیـد و
پخش سیدیهایی که محتوای آنها مربوط به بازیهایی است که فرهنگ شهادت را نشان

7366؛ اسدی،
7363؛ عباسپور،

میدهد»؛ «ارسال هفتهنامهها و ماهنامهها یا سالنامههای مرتبط با ای ار و شهادت بـه مـدار و
تخصیص هرکدام بهطور مجزا به هر دانشآموز»؛ «تشکیل یک سازمان کـه تنهـا وظیفـه آن
تروی فرهنگ ای ار و شهادت باشـد»؛ «انجـام کارهـای پژوهشـی در مـورد ابعـاد گونـاگون

7363؛ بابازاده،
7368؛
کریمینیا،

زندگی شهدا و جانبازان»؛ «تخصـیص یـک واحـد درسـی در سـطح دبیرسـتان و گنجانیـدن
ویژگیهای فرهنگ ای ار و شهادت و الگوهای این فرهنگ در آن»؛ «بهکارگیری آزادگان،

7365؛ سلیمانی،
7319

جانبازان و خانوادههای شهدا در کار تدریس در سطوب مختلف دبیرستان»

اجتماعی

«تدارک اردوهای زیارتی و سیاحتی رایگان برای دانشآموزان و ایراد سخنرانیهای مرتبط
با فرهنگ ای ار و شهادت در این اردوها»؛ «کاهش بی عدالتی توسط مسئولین و سادهزیسـتی
آنها»؛ «هماهنگی نهادها و سازمانها با یکدیگر در این رابطه»؛ «دیدار ساالنه دانشآمـوزان

سبحانینژاد و
همکاران7396 ،؛
صفایی و مرادی

با مقام معظم رهبری»؛ «معرفی الگوهای ای ار و شهادت در صداوسیما»؛ «برگزاری مسـابقاتی
با محتوای ای ار و شهادت و تعیین جوایز ارزنده برای آنها در سطح دبیرسـتان»؛ «رفتارهـای

شهباز7396 ،؛
عرفانی و

متناسب با فرهنگ ای ار مسئولین»؛ «ثبت و ضبط و انتشار و نمایش آثار بجا مانـده از شـهدا»؛
«تخصیص مکان هایی از شهر برای یـادبود شـهدای گمنـام و برگـزاری مراسـم دعـا و نمـاز

صفایی7369 ،؛
احمدی7366 ،؛

بهصورت منظم در آنها»؛ «تقویـت بسـی دانـشآمـوزی و اسـتفاده از نیروهـای متخصـص
فرهنگ ای ار و شهادت در آن»؛ «توجه به نقش معلمان به عنوان الگوهای ای ـار و شـهادت»؛
« تخصیص جایگاهی خـاص و مناسـب در مـدار و نمـایش آثـار شـهدا در آن مکـانهـا»؛

معدنی7366 ،؛
اسدی7363 ،؛
میالنی7363 ،؛

«اسـتفاده از اینترنـت جهــت دسترسـی آسـان بـه نیازمنــدی افـراد در مــورد فرهنـگ ای ــار و
شهادت»؛ «برپایی همایشهایی که در آنها ای ارگران نمونـه بـه معرفـی چگـونگی موفقیـت

درفشی7363 ،؛
عباسپور7363 ،؛

خود میپردازند»؛ «برگزاری سالگرد شهدا توسط خانوادههای آنها و کمک مالی سازمان-
های ذیربط به منظور چا عکس و بروشور و وصیتنامه شهدا و پخـش آنهـا در مراسـم

کریمینیا،
7365؛

سالگرد و نیز دعوت از افراد جوان و نوجوان بهطور خاص جهت شـرکت در ایـن مراسـم»؛
«سرکشی از خانوادههای شهدا و ای ارگران»؛ «برگزاری یادوارههای و یادمانهـای شـهدا در
هر محله»؛ «نصب عکسهای شهدا بهصورت بزرگ در اماکن شلوغ شهر»؛ «ارائه امتیازهـای

عشقیمطلن،
7365؛ پسندیده
و شابهاری،

قانونی به کسانی که در زمینه فرهنگ ای ار و شهادت فعالیت میکنند»

010

7315
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر با توجـه بـه ماهیـت موضـوع و اهـداف پـژوهش ،توصـیفی -پیمایشـی
انتخاب شد .جامعه آماری در این تحقین شامل کلیه دانشآمـوزان پایـهی سـوم دورهی متوسـطهی
دوم استان همدان در سال تحصیلی  ،7360 -64به تعداد  37764نفر بودند که با اسـتفاده از فرمـول
کوکران حجم نمونه  605نفر تعیین و با روش نمونـهگیـری طبقـهای نسـبی بـه شـرب جـدول ذیـل
انتخاب شدند.
جدول  .1جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش
نام شهر

تعداد دبیرستان

تعداد دانشآموز

درصد نمونه

تعداد نمونه

همدان

736

78878

33/9

708

نهاوند

07

3404

75/8

61

مالیر

40

6364

78/7

00

کبودرآهنگ

89

7053

6 /8

79

فامنین

71

613

7 /3

4

تویسرکان

65

7657

0

88

بهار

37

7767

3 /3

70

اسدآباد

36

7637

0 /7

83

جوکار

77

366

7 /7

0

خزل

78

0616

74/3

13

رزن

70

159

8

9

سامن

76

661

7 /8

0

سرد رود

6

344

7

6

قروه

76

059

7 /6

4

قلقل رود

75

853

5/54

3

قهاوند

6

879

5/54

3

گل تپه

9

809

5/51

3

جمع کل

054

30911

5/755

605

011
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ابزار اندازهگیری
در پژوهش حاضر برای بررسی و تدوین راهکارهای نهادینهسازی فرهنگ ای ار و شـهادت از
پرسشنامه محقن ساخته استفاده شده است .این پرسشنامه دارای دو خرده مقیا

و  33گویه اسـت.

برای احراز روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و احراز پایایی آن از ضریب آلفای کرانباخ استفاده
شد که ضریب آن برابر  5/66به دست آمد و این حاکی از پایایی نسبتاً مناسب پرسشنامه میباشد.

یافتهها و تحلیل
دادههای پژوهش حاضر با استفاده از آماره های توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحـراف
معیار) و استنباطی (آزمون  tتکنمونهای) در محیط نرمافزار  spssنسخة  88تجزیهوتحلیل شد.
الف .تحلیل توصیفی
جدول  .3توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویههای مربوط به راهکارهای تربیتی
و اجتماعی مؤثر بر نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت
خیلی

گویههای راهکارهای تربیتی

خیلی

کم

متوسط

زیاد

فراوانی

30

04

756

774

739

فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است.

درصد

1/ 6

78/6

83/7

80/6

35/9

 .8استفاده از داستانها و نمایشها و فـیلمهـا و

فراوانی

75

36

756

715

738

مؤثر است.

درصد

8/ 8

1/4

83/7

31/6

89/3

 .3قرار دادن محتوای فرهنگ ای ار و شـهادت

فراوانی

30

05

788

775

733

شهادت مؤثر است.

درصد

1/ 6

77/7

86/6

81/7

89/4

فراوانی

71

37

785

766

736

درصد

3/ 6

4/9

84/1

89/6

38/9

 .7معرفی چهرههای معـروف ای ـار و شـهادت

کم

زیاد

در کتــابهــای درســی و رمــانهــا در تــروی

نقاشیهـا در تـروی فرهنـگ ای ـار و شـهادت

در کتــب درســی در تــروی فرهنــگ ای ــار و
 .6تشریح جزئیات دفاع مقد

و تقویم آن در

نشریات صداوسیما در تروی فرهنـگ ای ـار و
شهادت مؤثر است.

میانگین

3/09

013

3/66

3/01

3/16
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خیلی

گویههای راهکارهای تربیتی

خیلی

کم

متوسط

زیاد

 .0استفاده از آیات و روایات مربوط به ای ار و

فراوانی

75

80

19

781

859

ای ار و شهادت مؤثر است.

درصد

8/ 8

0/4

71/4

86/8

64/6

فراوانی

49

96

778

64

69

درصد

70/3

85/9

86/9

79/7

79/6

شهادت در کتـب درسـی در تـروی فرهنـگ
 .4به کارگیری آزادگان ،جانبازان و خـانواده-
های شهدا در کار تدریس در سطوب مختلـف
دبیرستان در تـروی فرهنـگ ای ـار و شـهادت
مؤثر است.
 .1تولیــد و پخــش ســیدیهــای کــه محتــوای
آنها مربوط به بازیهـایی باشـد کـه فرهنـگ
شهادت را نشان مـیدهـد در تـروی فرهنـگ
ای ار و شهادت مؤثر است.

کم

زیاد

میانگین

6/77

3/56

فراوانی

86

43

773

776

786

درصد

4/ 8

76

80/7

84/8

86/6

فراوانی

77

37

778

788

716

3/06

 .6غنــیســازی مراســم مــذهبی و برنامــهریــزی
جهت سلسله مباحث و سخنرانیهـای نظـامدار
در مســـــاجد ،حســـــینیههـــــا و دعـــــوت از

3/98

صاحب نظران حـوزه و دانشـگاه جهـت انجـام
این کـار در تـروی فرهنـگ ای ـار و شـهادت

درصد

8/ 6

4/9

86/9

81/7

36/1

مؤثر است.
 .9انجــام کارهــای پژوهشــی در مــورد ابعــاد
گوناگون زندگی شهدا و جانبـازان در تـروی
فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است.
 .75معرفی سرگذشت شهدا و مقالـههـایی کـه
در آن ها به تبیین جایگاه شهدا منطبـن بـا فهـم
دانشآمـوزان مـیپـردازد در تـروی فرهنـگ
ای ار و شهادت مؤثر است.
 .77ارســـال هفتـــهنامـــههـــا و ماهنامـــههـــا یـــا
سالنامه های مرتبط با ای ار و شهادت به مدار

فراوانی

33

46

774

786

759

درصد

1/ 4

76/3

86/7

80/1

86/3

فراوانی

79

35

788

765

739

درصد

6/ 8

4/1

81/7

35/9

37/7

فراوانی

84

47

786

780

775

3/17

و تخصــیص هرکــدام بــهطــور مجــزا بــه هــر
دانش آموز در تروی فرهنگ ای ار و شـهادت
مؤثر است.

3/66

3/07
درصد

0/ 6

014

73/4

86/6

81/6

86/6
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خیلی

گویههای راهکارهای تربیتی
 .78تشکیل یـک سـازمان کـه تنهـا وظیفـه آن
تروی فرهنگ ای ار و شهادت باشد در تروی
فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است.
 .73تخصــیص یــک واحــد درســی در ســطح

خیلی

کم

متوسط

زیاد

فراوانی

36

09

786

788

751

درصد

6/ 6

73/7

81/4

81/7

83/6

فراوانی

69

44

758

94

91

کم

زیاد

دبیرســتان و گنجانیــدن ویژگــیهــای فرهنــگ
ای ار و شهادت و الگوهای این فرهنگ در آن

درصد

79/6

76/1

88/1

87/3

فراوانی

76

06

756

775

745

درصد

6

78

86

86/6

30/4

37/86

07/86

777/64

788/17

738/64

4/94

77/67

86/84

81/58

35/36

فراوانی

74

39

750

734

706

در تروی فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است.

درصد

3/ 4

6/1

83/3

35/8

36/8

 .74هماهنگی نهادها و سازمانهـا بـا یکـدیگر

فراوانی

76

86

16

737

853

درصد

3/ 7

4/8

74/6

89/7

60/7

فراوانی

70

36

40

744

715

درصد

3/ 3

1/4

76/6

34/9

31/6

 .76سرکشی از خانوادههای شهدا و ای ارگران

فراوانی

36

43

783

99

737

در تروی فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است.

درصد

1/ 4

77/6

81/3

88

37/3

 .79ثبت و ضبط و انتشـار و نمـایش آثـار بجـا

فراوانی

71

37

785

766

736

شهادت مؤثر است.

درصد

3/ 6

4/9

84/1

38/9

89/6

 .76برگزاری جلساتی که در آن برای دانـش-
آموزان فرصت پرسش و پاسخ در مـورد ای ـار
و شهادت فراهم باشد در تروی فرهنگ ای ـار
و شهادت مؤثر است.

3/10

میانگین
مجموع عوامل تربیتی

فراوانی
میانگین
درصد

 .70رفتارهای متناسب با فرهنگ ای ار مسئولین

در ایــن رابطـــه در تــروی فرهنـــگ ای ـــار و
شهادت مؤثر است.
 .71معرفـــی الگوهـــای ای ـــار و شـــهادت در
صداوسیما در تروی فرهنگ ای ـار و شـهادت
مؤثر است.

مانــده از شــهدا در تــروی فرهنــگ ای ــار و

3/07

3/75
87/4

در تروی فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است.

میانگین

3/47

015

3/68

6/54

3/96

3/01

3/16
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خیلی

گویههای راهکارهای تربیتی
 .85برپایی همایشهایی که در آنها ای ارگران
نمونه به معرفی چگونگی موفقیـت خـود مـی-
پردازنــد در تــروی فرهنــگ ای ــار و شــهادت
مؤثر است.
 .87استفاده از اینترنت جهت دسترسـی آسـان
بــه نیازمنــدی افــراد در مــورد فرهنــگ ای ــار و
شــهادت در تــروی فرهنــگ ای ــار و شــهادت
مؤثر است.
 .88تـــدارک اردوهـــای زیـــارتی و ســـیاحتی
رایگان برای دانشآموزان و ایـراد سـخنرانی-

خیلی

کم

متوسط

زیاد

فراوانی

86

43

778

776

733

درصد

4/ 8

73/4

86/9

80/3

35

فراوانی

36

46

69

786

739

درصد

1/ 4

76/8

79/6

81/4

35/9

فراوانی

73

76

66

15

350

کم

زیاد

3/09

3/ 4

های مرتبط بافرهنگ ای ـار و شـهادت در ایـن
اردوها در تروی فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر
است.
 .83برگزاری مسابقاتی که محتـوای آنهـا در
مــورد ای ــار و شــهادت باشــد و تعیــین جــوایز
ارزنــده بــرای آنهــا در ســطح دبیرســتان در
تروی فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است.
 .86نقش معلمـان بـه عنـوان الگوهـای ای ـار و
شــهادت در تــروی فرهنــگ ای ــار و شــهادت
مؤثر است.

6/68
درصد

8/ 9

3/7

75/1

70/4

41/6

فراوانی

70

34

95

783

764

درصد

3/ 3

6

85

81/3

67/3

فراوانی

31

65

776

788

731

درصد

6/ 8

6/9

80/3

81/7

35/6

3/90

 .80کاهش بیعدالتی توسط مسئولین و ساده-

فراوانی

84

80

48

750

838

مؤثر است.

درصد

0/ 6

0/4

73/6

83/3

07/4

فراوانی

86

36

737

786

731

درصد

0/ 3

1/4

89/7

81/4

35/6

 .81ارائه امتیازهای قـانونی بـه کسـانی کـه در

فراوانی

40

06

753

788

758

در تروی فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است.

درصد

76/6

78/9

88/9

81/7

88/1

زیستی آنها در تروی فرهنگ ای ار و شهادت
 .84تقویت بسـی دانـشآمـوزی و اسـتفاده از
نیروهای متخصص فرهنگ ای ار و شهادت در
آن در تـروی فرهنــگ ای ـار و شــهادت مــؤثر
است.
زمینه فرهنگ ای ار و شهادت فعالیت میکننـد

میانگین

3/48

6/59

3/ 1

016

3/ 3
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خیلی

گویههای راهکارهای تربیتی

خیلی

کم

متوسط

زیاد

 .86نصب عکسهای شهدا بهصـورت بـزرگ

فراوانی

31

44

99

787

781

شهادت مؤثر است.

درصد

6/ 8

76/1

88

84/9

86/8

فراوانی

74

00

773

774

705

درصد

3/ 4

78/8

80/7

80/6

33/3

در اماکن شلوغ شهر در تروی فرهنگ ای ار و
 .89تخصیص مکانهایی از شهر بـرای یـادبود
شهدای گمنام و برگزاری مراسـم دعـا و نمـاز
بهصورت مـنظم در آنهـا در تـروی فرهنـگ
ای ار و شهادت مؤثر است.

کم

زیاد

3/08

3/13

 .35برگزاری یادوارههای و یادمانهـای شـهدا

فراوانی

38

03

777

731

771

مؤثر است.

درصد

1/ 7

77/6

86/1

35/6

84

در هر محله در تروی فرهنگ ای ار و شهادت

میانگین

3/04

 .37برگزاری سالگرد شـهدا توسـط خـانواده-
های آنها و کمک مالی سازمانهای ذیربـط
به منظور چا عکس و بروشور و وصیتنامـه

فراوانی

86

09

776

775

730

شهدا و پخش آن ها در مراسـم سـالگرد و نیـز
دعوت از افراد جوان و نوجوان بهطـور خـاص
جهــت شــرکت در ایــن مراســم در تــروی

3/06
درصد

4/ 8

73/7

84/8

86/6

35

فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است.
 .38تخصیص جایگـاهی خـاص و مناسـب در
مدار

و نمایش آثار شهدا در آن مکانها در

تروی فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است.

فراوانی

84

66

776

705

778

درصد

0/ 6

9/6

84/8

33/3

86/9

 .33دیدار ساالنه دانشآموزان بـا مقـام معظـم

فراوانی

38

80

33

746

798

مؤثر است.

درصد

1/ 7

0/4

1/ 3

31/3

68/1

84/16

63/13

94/87

780/01

701/46

رهبــری در تــروی فرهنــگ ای ــار و شــهادت

میانگین
مجموع عوامل اجتماعی

فراوانی
میانگین
درصد

3/47

6/58

3/11
0/90

9/09

87/31

81/95

30/76

طبن جدول ( )3بیشترین میانگین در راهکارهای تربیتی ( )6/77مربوط به گویـهی ( 0اسـتفاده
از آیات و روایات مربوط به ای ار و شهادت در کتـب درسـی در تـروی فرهنـگ ای ـار و شـهادت
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مؤثر است) و کمترین میانگین ( )3/56مربـوط بـه گویـهی ( 4بـهکـارگیری آزادگـان ،جانبـازان و
خانواده های شهدا در کار تدریس در سطوب مختلف دبیرستان در تروی فرهنگ ای ـار و شـهادت
مؤثر است) میباشد 76/31 .درصد پاسخگویان معتقدند که راهکارهـای تربیتـی بـه میـزان «کـم» و
«خیلی کم» مؤثرند 86/84 .درصـد پاسـخگویـان معتقدنـد راهکارهـای تربیتـی بـه میـزان «متوسـط»
مؤثرند 01/34 .درصد پاسخگویان معتقدند که راهکارهای تربیتی به میـزان «زیـاد» و «خیلـی زیـاد»
مؤثرند .میانگین وزنی  3/47از  0نشان میدهد که پاسخگویـان همچنـین معتقدنـد کـه راهکارهـای
تربیتی نهادینهسازی فرهنگ ای ار و شهادت در مدار

به میزان زیاد مؤثرند.

بیشترین میانگین در راهکارهای اجتماعی ( )6/68مربوط بـه گویـهی ( 88تـدارک اردوهـای
زیارتی و سیاحتی رایگان برای دانشآموزان و ایراد سخنرانیهای مرتبط با فرهنگ ای ار و شهادت
در این اردوها در تروی فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است) و کمتـرین میـانگین ( )3/3مربـوط بـه
گویهی ( 81ارائهی امتیازهای قانونی به کسانی که در زمینهی فرهنگ ای ار و شهادت کار میکنند
در تروی فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است) میباشـد 77/06 .درصـد پاسـخگویـان معتقدنـد کـه
راهکارهای اجتماعی به میزان «کـم» و «خیلـی کـم» مؤثرنـد 87/31 .درصـد پاسـخگویـان معتقدنـد
راهکارهای اجتماعی به میزان «متوسط» مؤثرند 43/56 .درصد پاسخگویان معتقدند که راهکارهـای
اجتماعی بـه میـزان «زیـاد» و «خیلـی زیـاد» مؤثرنـد .میـانگین وزنـی  3/11از  0نشـان مـیدهـد کـه
پاسخگویان همچنین معتقدند که راهکارهای اجتماعی نهادینـهسـازی فرهنـگ ای ـار و شـهادت در
مدار

به میزان زیاد مؤثرند.

ب .تحلیل استنباطی
سؤال اول پژوهش

از نظر دانشآموزان پایهی سوم دورهی متوسطه ،راهکارهـای تربیتـی نهادینـهسـازی فرهنـگ
ای ار و شهادت در مدار به چه میزان مؤثرند؟
نظر به اینکه نرمال بودن توزیع نمرات به کمـک آزمـون «کـالموگروف -اسـمیرنوف» ت ییـد
گردید ،از آزمونهای «پارامتریک» و در اینجا از آزمون « tتک نمونهای» استفاده شد.
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جدول  .4نتایج آزمون  tتک نمونه ای ،مقایسة میانگین با میانگین فرضی ()m=3
میانگین فرضی

میانگین

انحراف معیار

T

درجه آزادی

سطح معناداری

3

3/47

7/87

75/19

669

5/557

تحلیـل اسـتنباطی ،مقـدار سـطح معنـاداری برابـر

نتای جدول ( )6نشان می دهد که بر اسـا

 p>5/5557است و چون این مقدار کوچکتر از  5/57است ،تفاوت مشاهده شـده از نظـر آمـاری
در سطح اطمینان  99درصد معنادار است .به عبـارت بهتـر ،پاسـخگویـان معتقدنـد کـه راهکارهـای
به میزان بیش از متوسط (زیاد) مؤثرند.

تربیتی نهادینه سازی فرهنگ ای ار و شهادت در مدار
سؤال دوم پژوهش

از نظر دانشآموزان پایهی سوم دورهی متوسطه ،راهکارهای اجتماعی نهادینهسـازی فرهنـگ
ای ار و شهادت در مدار به چه میزان مؤثرند؟
نظر به اینکه نرمال بودن توزیع نمرات به کمـک آزمـون «کـالموگروف -اسـمیرنوف» ت ییـد
گردید ،از آزمونهای «پارامتریک» و در اینجا از آزمون « tتک نمونهای» استفاده شد.
جدول  .5نتایج آزمون  tتک نمونه ای ،مقایسة میانگین با میانگین فرضی ()m=3
میانگین فرضی

میانگین

انحراف معیار

T

درجه آزادی

سطح معناداری

3

3/11

7/79

73/68

669

5/557

نتای جدول ( )0نشان می دهد که بر اسـا

تحلیـل اسـتنباطی ،مقـدار سـطح معنـاداری برابـر

 p>5/5557است و چون این مقدار کوچکتر از  5/57است ،تفاوت مشاهده شـده از نظـر آمـاری
در سطح اطمینان  99درصد معنادار است .به عبـارت بهتـر ،پاسـخگویـان معتقدنـد کـه راهکارهـای
اجتماعی نهادینه سازی فرهنگ ای ار و شهادت در مدار
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بحث و نتیجهگیری
یکی از رسالت هـا و مسـؤولیتهـا در طـول تـاریخ در همـهی عصـرها و همـهی تمـدنهـا و
کشورها ،انتقال ارزش های حاکم از جمله ارزش و مقام ای ار و شـهادت بـه جامعـه اسـت .حفـظ،
تقویت ،اعتال و انتقال ارزش های اصیل فرهنگی و دینی و باورهـای مطلـوب اجتمـاعی رفتارهـای
متعالی فردی و جمعی ماننـد نشـاط و پویـایی ،عطوفـت ،اسـتواری ،عـزم و تـالش از اساسـیتـرین
رسالت های همگانی به حساب میآیند .هنگـامیکـه فرهنـگ ای ـار و شـهادت در جامعـه رواج و
تقویت شود ،شوق و شعفی در قلوب به وجود می آید که سبب مسابقه و رقابت بر سر کسب ایـن
مقام میشود .پیامبر گرامی اسالم (ص) با تروی فرهنگ جهاد و شهادت توانست بـا جمـع انـدک
مسلمانان اولیه ،نصرت و یاری خداوند متعال را کسب کرده و با وارد آوردن بزرگترین ضربههـا
به پیکره شرک ،سبب ت بیت و گسترش سریع اسالم شود .با گسترش فرهنگ جهاد و شهادتطلبی
است که لرزه بر اندام دشمنان می افتد و آنان را از نفوذ در دژهای اسالم ناامید میکنـد .پـس تنهـا
گسترش و رواج فرهنگ ای ار و شهادت است که استقرار عدل جهانی را به دنبال خواهد داشت و
از سویی دیگر فاصله گرفتن از این فرهنگ یعنی ذلت و ضاللت جوامع و دور ماندن از قافلهی نور
و هدایت.
در شرایط کنونی که دشمنان اسالم بیوقفه در تالشاند تا ارزشهای ای ارگری و شهادت را
در بین جامعه بهخصوص جوانان کمفروغ و بیاهمیـت جلـوه داده و آنـان را از طریـن رسـانههـای
جمعی پیشرفته به سمت مادیگری و راحتطلبی سوق دهند؛ تروی و تقویت فرهنـگ شـهادت و
ارزشهای ای ارگری و درونی کردن آن در بین این قشر از جامعه ،امـری الزم و ضـروری بـه نظـر
میرسد .در این پژوهش ،ضمن توجه به نقش مدار

در نهادینهسـازی فرهنـگ ای ـار و شـهادت،

میزان ت ثیر هر یک از راهکارهای تربیتـی و اجتمـاعی از منظـر دانـشآمـوزان پایـهی سـوم دورهی
متوسطهی دوم استان همدان موردبررسی و تحلیل قرار گرفـت .مشـخص شـد کـه پـرورش آنهـا،
زمینه های روانی را برای عملیـاتی سـاختن فرهنـگ ای ـار و شـهادت در ابعـاد و سـطوب گونـاگون
زندگی فراهم میسازد .توجه به راه کارهـای تبیـین شـده بـه صـورت پیوسـته و زنجیـرهای شـکل،
میتواند در شخصیت دانشآموزان مؤثر واقع شـود و پیامـدهایی را در ابعـاد عـاطفی ،اجتمـاعی و
معنوی سبک زندگی بـرای آنـان پدیـد آورد .نتـای حاصـل از سـؤالهـای پـژوهش نشـان داد.7 :
032
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راهکارهای تربیتی با میانگین ( 3/47از  )0بر نهادینهسازی فرهنـگ ای ـار و شـهادت در مـدار

بـه

میزان زیاد مؤثرند .این یافته از نظر آماری در سطح اطمینان  99درصد نیز معنادار است .راهکارهای
احصا شده بر حسب نمرات کسبشده بهاینترتیب قـرار مـیگیرنـد« :اسـتفاده از آیـات و روایـات
مربوط به ای ار و شهادت در کتب درسی»؛ «غنیسازی مراسم مذهبی و برنامهریـزی جهـت سلسـله
مباحث و سخنرانیهای نظامدار در مساجد ،حسینیهها و دعوت از صاحبنظران حوزه و دانشـگاه»؛
«استفاده از داستانها ،نمایشها ،فیلمها و نقاشیها»؛ «تشریح جزئیات دفـاع مقـد

و تقـویم آن در

نشریات صداوسیما»؛ «معرفی سرگذشت شهدا و مقالههـایی کـه در آنهـا بـه تبیـین جایگـاه شـهدا
منطبن با فهم دانشآموزان میپردازد»؛ «برگزاری جلساتی که در آن بـرای دانـشآمـوزان فرصـت
پرسش و پاسخ در مورد ای ار و شهادت فراهم باشد»؛ «معرفی چهرههای معروف ای ار و شهادت در
کتابهای درسی و رمانها»؛ «قرار دادن محتوای فرهنگ ای ار و شهادت در کتب درسی»؛ «تولید و
پخش سیدیهایی که محتوای آنها مربـوط بـه بـازیهـایی اسـت کـه فرهنـگ شـهادت را نشـان
میدهد»؛ «ارسال هفتهنامهها و ماهنامههـا یـا سـالنامههـای مـرتبط بـا ای ـار و شـهادت بـه مـدار

و

تخصیص هرکدام بهطور مجزا به هر دانشآموز»؛ «تشکیل یک سازمان که تنهـا وظیفـه آن تـروی
فرهنگ ای ار و شهادت باشد»؛ « انجام کارهای پژوهشی در مورد ابعـاد گونـاگون زنـدگی شـهدا و
جانبازان»؛ «تخصیص یک واحد درسی در سطح دبیرستان و گنجاندن ویژگیهای فرهنگ ای ـار و
شهادت و الگوهای این فرهنگ در آن»؛ «بهکارگیری آزادگان ،جانبازان و خانوادههـای شـهدا در
کار تدریس در سطوب مختلف دبیرستان» و . ...
 .7ماهیت پژوهش بهگونهای است که بررسی همخوانی نتای پژوهش با پژوهشهای قبلی را
بهطور کامل امکانپذیر نمیسازد.
 .8راهکارهای اجتماعی با میانگین ( 3/11از  )0بر نهادینهسـازی فرهنـگ ای ـار و شـهادت در
مدار

به میزان زیاد مؤثرند .این یافتـه از نظـر آمـاری در سـطح اطمینـان  99درصـد نیـز

معنادار است .راهکارهای احصـا شـده بـر حسـب نمـرات کسـبشـده بـهایـنترتیـب قـرار
مـیگیرنــد« :تــدارک اردوهـای زیــارتی و ســیاحتی رایگــان بـرای دانــشآمــوزان و ایــراد
سخنرانی های مرتبط با فرهنگ ای ار و شهادت در این اردوها»؛ «کاهش بیعـدالتی توسـط
مسئولین و سادهزیستی آنها»؛ «هماهنگی نهادها و سازمانهـا بـا یکـدیگر در ایـن رابطـه»؛
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«دیدار ساالنه دانشآموزان با مقام معظم رهبـری»؛ «معرفـی الگوهـای ای ـار و شـهادت در
صداوسیما»؛ «برگزاری مسابقاتی با محتوای ای ار و شـهادت و تعیـین جـوایز ارزنـده بـرای
آنها در سطح دبیرستان»؛ «رفتارهای متناسب با فرهنگ ای ـار مسـئولین»؛ «ثبـت و ضـبط و
انتشار و نمایش آثار بجا مانده از شهدا»؛ «تخصیص مکانهایی از شهر برای یادبود شهدای
گمنام و برگزاری مراسم دعا و نماز بهصورت منظم در آنها»؛ «تقویت بسی دانشآموزی
و استفاده از نیروهای متخصص فرهنگ ای ار و شهادت در آن»؛ «نقـش معلمـان بـه عنـوان
الگوهای ای ار و شهادت»؛ «تخصیص جایگاهی خاص و مناسب در مدار

و نمایش آثار

شهدا در آن مکانها»؛ «استفاده از اینترنت جهت دسترسی آسان به نیازمندی افراد در مورد
فرهنگ ای ار و شهادت»؛ «برپایی همایشهـایی کـه در آنهـا ای ـارگران نمونـه بـه معرفـی
چگونگی موفقیت خود میپردازند»؛ «برگزاری سالگرد شهدا توسط خانوادههای آنهـا و
کمک مالی سازمانهای ذیربط به منظور چا عکس و بروشـور و وصـیتنامـه شـهدا و
پخش آنها در مراسم سالگرد و نیز دعوت از افراد جوان و نوجوان به طور خـاص جهـت
شرکت در این مراسم»؛ «سرکشی از خانوادههای شهدا و ای ارگران»؛ «برگـزاری یـادواره-
های و یادمانهای شهدا در هر محله»؛ «نصب عکسهای شهدا بهصورت بزرگ در اماکن
شلوغ شهر»؛ « ارائه امتیازهای قانونی به کسانی که در زمینه فرهنگ ای ار و شهادت فعالیـت
میکنند» و  ...ماهیت پژوهش بهگونـهای اسـت کـه بررسـی همخـوانی نتـای پـژوهش بـا
پژوهشهای قبلی را به طور کامل امکانپذیر نمیسازد.
به منظور عملیاتی کردن یافتهها ،پیشنهاد میشود:
راهکارهای تربیتی و اجتماعی توسط برنامـهریـزان درسـی دورهی متوسـطه اسـتفاده شـود تـا
هنگام مهندسی برنامه ،شامل طراحی ،تدوین و تنظیم برنامهی درسی و سـایر مراحـل ،م ـل اجـرا و
ارزشیابی توسط گروه برنامهریزی از مرکز تا دانش آموز لحا شود .همچنـین مطلـوب و بجاسـت
زمینه های الزم برای بررسی و بازنگری محتوای کتابهای درسی فراهم شود تـا دسـتانـدرکاران
ت لیف کتاب های درسی با مرور نتـای حاصـل از راهکارهـای معرفـی گردیـده ،در بـازنگریهـای
پیوستهی برنامه های درسی به اصالب ،ترمیم و تکمیل محتوای کتابهای درسی متوسطه بپردازنـد.
همچنین با توجه به اینکه سه اولویت اول راهکارهای تربیتی به ترتیب «استفاده از آیـات و روایـات
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مربوط به ای ار و شهادت در کتب درسی»؛ «غنیسازی مراسم مذهبی و برنامهریـزی جهـت سلسـله
مباحث و سخنرانیهای نظامدار در مساجد ،حسینیهها و دعوت از صاحبنظران حوزه و دانشـگاه»؛
«استفاده از داستانها و نمایشها و فیلمها و نقاشیها» و سـه اولویـت اول راهکارهـای اجتمـاعی بـه
ترتیب «تدارک اردوهای زیارتی و سیاحتی رایگان برای دانشآموزان و ایراد سخنرانیهای مرتبط
با فرهنگ ای ار و شهادت در این اردوها»؛ «کاهش بیعدالتی توسط مسئولین و سادهزیستی آنهـا»؛
«هماهنگی نهادها و سازمانها با یکدیگر در این رابطه» بودند در ایـن راسـتا پیشـنهاد مـیشـود کـه
استفاده از آیات و روایات مربـوط بـه ای ـار و شـهادت در کتـب درسـی بـا اسـتفاده از آزادگـان و
ای ارگران توانمند در آموزشوپرورش در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه خود معلم میتوانـد نقـش
اساسی در الگودهی به دانشآموزان را داشته باشد؛ غنیسازی مراسم مذهبی و برنامهریـزی جهـت
سلسله مباحث و سخنرانیهای نظامدار در مساجد ،حسینیههـا و دعـوت از صـاحبنظـران حـوزه و
دانشگاه جهت انجام این کار در تروی فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است؛ استفاده از داسـتانهـا و
نمایشها و فیلمها و نقاشیها در تروی فرهنـگ ای ـار و شـهادت مـؤثر اسـت؛ تـدارک اردوهـای
زیارتی و سیاحتی و علمی برای دانشآموزان و برگزاری مسـابقات فرهنگـی ای ـار و شـهادت بـین
آنها و تخصیص جوایز برای آنها در تروی فرهنگ ای ار و شهادت مؤثر است؛ کاهش بیعدالتی
توسط مسئولین و ساده زیستی آنها و رفتارهای متناسب بـا فرهنـگ ای ـار و شـهادت و تخصـیص
امتیازهای ویژه به کسانی که بهانحا مختلف در امر نهادینهسازی فرهنـگ ای ـار و شـهادت فعالیـت
مینمایند و ایجاد ارتباط و تعامل متقابل از سوی سازمان بنیاد شهید و امور ای ـارگران بـا نوجوانـان
بهویژه نوجوانان مدرسهای و نیز برگزاری نشستهای مشترک در تروی فرهنـگ ای ـار و شـهادت
مؤثر میباشند ،بنابراین این موارد در دستور کار قرار گیرند.
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