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Abstract 

The aim of present article was to design a conceptual model of discourse-making 

of the Islamic Revolution teachings in the curriculum. The article is fundamental in 

terms of purpose, qualitative method and theoretical research. For this purpose, 

based on the stages of theoretical research and considering the basic features of the 

discourse-making approach, a conceptual model was designed in two dimensions of 

"process" and "function". This conceptual model consisted of six stages of 

externalization, explanation, persuasion, institutionalization, behaviorization, and 

inclusiveness, which included the six functions of concept development, 
explicitness, acceptance, queenship, demanding, and dissemination of discourse. 

According to the conceptual model of the research, attention to discourse building 

due to its compatibility with the Islamic education system, in terms of attention to 

the teachings of the Islamic Revolution in the curriculum can be considered. 
 

Keywords: Discourse Making, Teachings of the Islamic Revolution, Conceptual 
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 ایران های انقالب اسالمی گفتمان آموزهمفهومی الگوسازی 

 های درسی در برنامه
 

 خندقی  دکتر مقصود امین ،مهر  دکتر حمیده پاک

 رضوانی دکتر محمود سعیدي  ،دکتر سیدجواد قنديلی

 11/40/1044تاریخ دریافت: 

 40/41/1044تاریخ پذیرش: 

 چکیده
هاای   هاای انقاالب اساالمی در برناماه     سازی آموزه مقاله حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی گفتمان

ای قارار دارد.   درسی انجام شد. مقاله از نظر هدف، بنیادی و از حیث روش کیفی و در زمره پژوهش نظریاه 
هاای اساسای رویکارد     ای و باا توهاه باه ویژگای     باه مراحاا انجاام پاژوهش نظریاه     بادین منظاور، باا ت سای     

طراحی شد. این الگوی مفهومی، شش مرحله « کارکرد»و « فرایند»سازانه، الگوی مفهومی در دو بعد  گفتمان
ن گرفت که شش کارکرد تکوی سازی، رفتارسازی و فراگیرسازی را دربر می سازی، تبیین، اقناع، نهادینه برون

گری و اشاعه گفتمان را به همراه داشت. بر اساس مادل   سازی، مطالبه بخشی، پذیرش، ملکه مفاهیم، صراحت
سازی به علت همخوانی با نظام تعلیم و تربیت اسالمی، از حیث توهاه باه    مفهومی پژوهش، توهه به گفتمان

 های درسی قابا ت ما است.های انقالب اسالمی در برنامهآموزه
 

 های انقالب اسالمی، الگوی مفهومی، برنامه درسی. سازی، آموزه گفتمانها:  هکلیدواژ
 

 

. ع(، مشهد، ایرانالمللی امام رضا تی، دانشگاه بیناستادیار، گروه علوم تربی( 

  . :دانشگاه فردوسی مشهدگروه مطالعات برنامه درسی و آموزش،  ،دانشیارنویسنده مسئول 
aminkhandaghi@ferdowsi.um.ac.ir 

  . ،دانشگاه فردوسی مشهداستادیار، گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش 

  .دانشگاه فردوسی مشهدگروه مطالعات برنامه درسی و آموزش،  ،دانشیار 
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 مقدمه
هاای انقاالب    هادی باه ارزش   عنایات باه  مناو    نظام همهوری اساالمی ایاران   تداومو  اقتدار

نظرگارفتن   توهه به این مهم، باا در  است.کشور  انآموز ویژه در میان نسا هوان و دانش به ،اسالمی

اهداف دشامن در تهااهم فرهنگای کاه هادف اصالی آن دور کاردن نساا دوم و ساوم انقاالب از           

)باصاری،   شاود  مای احسااس   ازپیش در نظاام آموزشای کشاور    بیشهای آن است،  اهداف و آرمان

اماری   ی آنهاا  ارزش در زمیناه با توهه به ماهیت و اهداف انقالب اسالمی، تحقیا    هرچند .(1201

ابعااد سیاسای، فرهنگای و اهتمااعی انقاالب       هشاده با   مطالعاات انجاام   اغلا  در  اما ؛ضروری است

اناد  باوده اسات     «هاای انقاالب   آماوزه »هاای درسای باه     اقبال برناماه  ژهیو به اسالمی توهه شده و

؛ بهاالگردی و  1212الا؛؛ ساتایش،    1211مهر، امین خنادقی، ساعیدی رضاوانی و قنادیلی،      )پا 

های درسی، بیاانگر   های انقالب در برنامه توههی نسبت به آموزه نین بیچ .(1201سعیدی رضوانی، 

هاای درسای    هاای انقاالب در برناماه    توههی به آماوزه  برنامه درسی پوچِ پنهان است. به عبارتی، بی

هااای انقااالب را بااه  اهمیاات بااودن آمااوزه اهمیتاای یااا کاام نااوعی باای ،ضاامنی صااورت بااهتوانااد  ماای

 .شود منجر انقالبی در فراگیران  گری تفاوت و به بی هدآموزان انتقال د دانش

هاای درسای انقاالب     ها نمایانگر حاکمیت رویکردی تاریخی بر برنامه از سوی دیگر، بررسی

گیاری از   ن نظاام آموزشای باوده و نیازمناد بهاره     ایی بارای مخاطبا  اها   یآساسالمی است که حاما 

شناسای وضاعیت    گاذر از آسای    دلیاا باه   1ساازی  کاه گفتماان   است زمینهرویکردی بدیا در این 

بادیا انقاالب اساالمی پیشانهاد      هاای بای   های درسای در خصاوم مواههاه باا ارزش    موهود برنامه

در مقام عما و با  گیر همه و غال  نظام معرفتی به ایدئولوژی تبدیا فرایند «سازی گفتمان». شود می

ی سااز ریفراگباه   اسات کاه   ساالمی هاای انقاالب ا   ساازی آماوزه   عنایت به اقتضائات عصر گفتماان 

نفعاان برناماه درسای     های درسی توسا  عاامالن، فعااون و  ی    های انقالب اسالمی در برنامه آموزه

ای عماومی و همگاانی در    هاای کاالن انقاالب را باه مطالباه      ای کاه ارزش  گوناه  ؛ باه شود میاطالق 

مهم  یهایگاه )مد ظله(ای خامنه امامسازی در اندیشه  هایگاه گفتمان. کندهای درسی تبدیا  برنامه

معظم لاه   .استهای دینی در هامعه  ن یافتن ارزشتعیّبرای یکی از لوازم  ،حال نیو راهبردی و درع

داشاته و آن را وزماه موفقیات بسایاری از      دیا ت کبارها بر ضرورت این امار   ،های اخیر در طول سال

 

1. Discourse Making 
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شار  وزم بارای محقا  شادن تماام       اند. ایشاان  کردههای کشور قلمداد  ها و برنامه اهداف، اولویت

ی ناانوتکنولوژ هاای   در زمیناه  ساازی  ضارورت گفتماان   بار  مادام  دانسته وسازی  را گفتمان ها نظریه

ا    ( الگااوی اسااالمی24/11/1213؛ 1/13/1213؛ 34/13/1213(، اقتصاااد مقاااومتی )11/11/1212)

، زمیناه . در همین اند شتهاذگ( صحه 21/41/1201( و هویت اسالمی )41/43/1210ایرانی پیشرفت )

توسعه مفهومی و پاذیرش ایان رویکارد     برایتواند بستر مناسبی  گیری از الگوهای مفهومی می بهره

 های انقالب اسالمی باشد. از حیث پرداختن به آموزه ،های درسی در برنامه

عناوان نقشاه اصالی، یا       های درسی، ارائه الگو باه  ها در برنامه آموزه سازی گفتمان ه منظورب

هاای   رساد اینکاه در برناماه    ریزان درسی است. آنچه مشهود به نظار مای   ضرورت حتمی برای برنامه

های انقالب اساالمی وهاود داشاته و چناین دیادگاهی       ی  نگاه اخبارگونه نسبت به ارزش ،درسی

ارائااه الگااوی مفهااومی  اساات.بااوده   انقااالب اسااالمی هااای آرمااانیی در انتقااال هااا  یآسااحامااا 

دهای تصامیمات کاالن نظاام      گیاری و هریاان   های درسی در راستای ههت در برنامه سازی گفتمان

باه   توهاه با  ،طور اخص حائز اهمیت است. در مجموع به ،های درسی طور اعم و برنامه به ،آموزشی

ساازی را ناوعی   های مختل؛، گفتماان ه حاضر از این مفهوم، واکاوی دیدگاهی مطالعتعری؛ و تلقّ

دهد. لذا با واکااوی مساتندات در    گیر نشان میراهکار و تبدیا ی  اندیشه به باوری عمومی و همه

، شناساایی  یت کیاد بار ایادئولوژ    هاای اساسای آن در ده محاور کلایِ    ، ویژگای سازی گفتمان مورد

توهه باه فطارت، دارا باودن وههاه اهتمااعی، فراینادی        متناقض با ایدئولوژی،های شناورنما و  دال

مثاباه فنااوری    ساازی باه   ساازی، گفتماان   دسترس گری، قابا ، مطالبهاشاعه گفتمان، شده یزیر برنامه

 1.اهتماعی احصا شده استا  قدرت نرم و توهه به اقتضائات سیاسی

هاا   از حیث پرداختن به ارزش سازی گفتمانی به اهمیت ارائه و طراحی الگوی مفهوم توههبا 

هاای انقاالب باا دیادگاهی      های انقالب اسالمی، این پژوهش در راستای عنایت باه آماوزه   و آرمان

 ،هادف اصالی آن   اسات. ه شاد و گسترش دانش در قلمارو مطالعااتی برناماه درسای تادوین       ،بدیا

 

 طور مبسو  توس  نگارندگان مطالعه حاضر تشریح شده است. گانه به های ده . این ویژگی1

ماهیات  »ب(، 1211پا  مهر، حمیده، اماین خنادقی، مقصاود، ساعیدی رضاوانی، محماود، قنادیلی، ساید هاواد )          

نظام آماوزش و پارورش همهاوری     های درسیهای آن در برنامه های انقالب اسالمی و ویژگیسازی آموزه گفتمان

 .04-1(: 0) 3، فصلنامه علمی ا پژوهشی مسائا کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی، «اسالمی ایران



 0011بهار و تابستان ، 32هم، شمارة يازدسال پژوهشی پاسداري فرهنگی انقالب اسالمی،  -دوفصلنامة علمی

313 

های درسی نظام آموزش  در برنامههای انقالب اسالمی  آموزه سازی گفتمانطراحی الگوی مفهومی 

الگاوی مفهاومی    شاود:  مای و ایان سالال اساسای مطار       اسات و پرورش همهوری اسالمی ایاران  

 های درسی چیست؟ های انقالب اسالمی در برنامه آموزه سازی گفتمان

 

 شناسی روش
گیری پاژوهش از حیاث روش، کیفای و از ناوع      مطالعه حاضر از منظر هدف، بنیادی و ههت

ساازی و رویکردهاا و    است. بدین منظور، با بررسی منابع و متون موهود در زمینه گفتمان 1ای نظریه

هاای پژوهشای مارتب  باا الگوهاای مفهاومی، مراحاا         الگوهای مفهومی برنامه درسی و نقد پیشاینه 

های مفاهیم اساسی )مراحا الگوی مفهومی  سازی و الگوهای مفهومی دیگر در سایر حوزه گفتمان

دهناده باین مراحاا الگاوی عاام       عنوان ارتباا   سازی( و مفهوم ساختاری )ایدئولوژی به ام گفتمانع

هاای   تار مباانی نظاری و دیادگاه     بعدی، با بررسی عمیا   سازی( مشخص شده است. در گام گفتمان

سازی و مراحا آن، به تبیین ارتباطات منطقی و مستدل بین مراحاا الگاو    شده در مورد گفتمان ارائه

اسات ا پرداختاه     سازی ا که هسته اصلی الگو بر اساس مفهوم ساختاری الگوی مفهومی عام گفتمان

و توصی؛ و تصویر روشنی از مراحا الگو و ارتباطات مفهاومی باین مراحاا ارائاه شاده اسات. در       

نهایت، الگو در قال  شماتی  مفهومی طراحی و سعی شد تا ارتباطات تعاملی و دوسویه هار یا    

حا در پیوند با یکدیگر و در پیوند با مفهوم ساختاری الگو ا که ت کید بر ایدئولوژی اساالمی   از مرا

تر تشریح شود. به عبارتی، در نوشتار حاضر سعی شده است تاا باا روشای نظرپردازاناه و      بود ا دقی   

ساایی  ساازانه )ت کیاد بار ایادئولوژی، شنا     گانه رویکرد گفتماان  های اساسی ده گیری از ویژگی بهره

ریزی،  های شناور نما و متناقض با ایدئولوژی، توهه به فطرت، دارا بودن وههه اهتماعی، برنامه دال

مثابه فنااوری قادرت نارم و توهاه باه       سازی به سازی، گفتمان گری، قابا دسترس ، مطالبهسازی اقناع

می مناس  تدوین مفهو سازی در قال  الگوی مراحا و فرایند گفتمان اقتضائات سیاسی ا اهتماعی( 

 شود.

  

 

1. Theoretical 
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 ادبیات تحقیق
 تعريف مفاهیم

( و چاارچوب نظاری و فکاری اطاالق     1202گفتمان باه نظاام معناایی )تاهیا ،      گفتمان:ا 

که اعمال پیروان مکات  مختل؛ سیاسی، مذهبی، اقتصادی، اهتماعی و ... )ههان بزرگی،  شود می

 (.3411، 1کند )وندای  دهی و هدایت می نآگاهانه یا ناآگاهانه سازما به صورت( را 0ال؛:  1200

گیار در   سازی به فرایند تبدیا ایدئولوژی باه بااوری غالا  و هماه     گفتمان :سازي گفتمانا 

( توس  عامالن برنامه درسی )اعم 100: 1212؛ امین خندقی و همکاران، 1212مقام عما )هعفرنیا، 

ریزان درسی، معلمان و ...( و با توهه به اقتضائات عصری اطالق اران آموزشی، برنامهذگ از سیاست

 .شود می

هاای   هاای انقاالب اساالمی ایاران باه ارزش      آماوزه  هاي انقالب اسالمی ايران: ـ آموزه

که از بطن مستندات مربو  باه اندیشامندان و بزرگاان بناام      شود میبنیادین و اساسی انقالب اطالق 

 .استرهبری و شهید مطهری قابا استخراج مقام معظم ، )ره(یحوزه انقالب نظیر امام خمین

شاود   قلمداد میشده  طراحیاز قبا وقایع آموزشی   برنامه درسی به مجموعه برنامه درسی:ا 

 (.3443، 3)آیزنر استه شدبینی  که به قصد تحق  نتایج آموزشی پیش

 

 پیشینه

هاای   برناماه های انقاالب در   رزشدهد ا درسی نشان می یها محتوای کتاب زمینهتحقیقات در 

پاا  مهار و همکااران،    ند )هستتجدید نظر و اصال   مندنیاز وکمتر مورد توهه قرار گرفته درسی 

(. در واقاع، ایان هریااان   1201؛ بهاالگردی، ساعیدی رضااوانی و صاحافیان،    1212؛ ساتایش،  1211

شاده و    مورد عنایت واقعهای درسی مقاطع مختل؛ تحصیلی  عنوان ی  پدیده تاریخی در برنامه به

انتقاال   بارای های درسی به طر  مباحثی تاریخی از انقاالب اساالمی    صرفاً در بخش محتوای برنامه

هاا و داساتان اکتفاا شاده اسات )اکباری        مفهوم انقالب اسالمی در قال  تصاویر، باازگویی خااطره  

 (.10: 1201ای،  شلدره

 

1. VanDijk 

2  . Eisner 
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 ادبیات نظري
 سازي هاي گفتمان ويژگی

عناوان دال مرکازی گفتماان     باه  ساازی  گفتماان : بارزترین خصیصه یت کید بر ایدئولوژ( ال؛

( در 1202؛ خااانبگی، 1200ب؛ سااراج،  1200؛ ههااان بزرگاای، 1212انقااالب اسااالمی )باااقری،  

. بار ایان اسااس،    کناد  بنادی مای   هاای انقاالب را مفصاا    هاای درسای اسات کاه تماام آماوزه       برنامه

معناا و  و  شاود  مای   ایادئولوژی اساالم انجاام    های درسی حاول  ر برنامهانقالبی د مفاهیمدهی  سازمان

 یابد.  میمفهوم 

هاای شاناورنما در    تاوههی باه دال   های شناورنما و متناقض با ایدئولوژی: بی شناسایی دال( ب

کند و در صورت غفلت، ایان خطار   های انقالب را ناکام می های درسی، فراگیرسازی آموزه برنامه

هاای شاناور اصالی گفتماان انقاالب       های دیگر، هانشین دال های شناورِ گفتمان ه دالوهود دارد ک

های شناور اصلی نظیر  های انقالب اسالمی، دال سازی آموزه ند. بر مبنای این ویژگی در گفتمانشو

هاای درسای    ایادئولوژی اساالم در برناماه    آزادی، استقالل، عدالت اهتماعی و معنویت در پیوند باا 

ساازی   ، در فرایناد گفتماان  مثال برای شوند.  های متناقض با هر ی  شناسایی می شده و دالبرهسته 

هاای   سعی بر آن است تا آزادی در پیوند با ایدئولوژی اسالم و به عبارتی، آزادی اسالمی در برناماه 

 نمای غربی نظیر لیبرالیسم. درسی مطر  شود و نه مکات  آزادی

سازانه که در مرکزیات ایادئولوژی    های رویکرد گفتمان یژگیتوهه به فطرت: از دیگر و( ج

ویژه با فلسفه تربیتی حاکم بر نظام آموزشی کشور همخاوانی دارد، توهاه باه     اسالمی قرار دارد و به

های  سازی آموزه فطرت مخاطبان در این فرایند و اقناع فراگیران بر مبنای فطرت آنان است. گفتمان

طبعاً با فطرت مخاطباان آن همخاوانی بیشاتری     ،فطری و الهی دارد یاصالته انقالب، با توهه به اینک

ساازانه از ادبیاات دساتوری و اساتدولی باه       (. لذا رویکرد گفتماان 0ب: 1200)ههان بزرگی،  دارد

 (. 1212)بیات،  استنرم و نفو پذیر در قل  قدرت از هنس  تبیین و اقناع فطری منعط؛ است و

گیرد، فراگیرسازی  می شکا اهتماعی هریانی در تماعی: چون گفتماندارا بودن وههه اه (د

ساازانه، برناماه درسای    آن نیز مستلزم توهه به وههه اهتماعی آن است. منطب  باا رویکارد گفتماان   

اعام از  ا ساطو  و عناصار برناماه درسای       تماام دن کار ماهیتی اهتماعی داشته و با توهه باه درگیار   

انادرکاران نظااام   یاادگیری، فراگیااران، آموزشاگران و دساات   هاای یاااددهی  شاایوه ،اهاداف، محتاوا  
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های درسی، از هملاه مشاارکت    ر برنامهدت ثیرات آن  ،فرایندی با سرشت اهتماعی بوده ا  آموزشی

 . استاهتماعی فراگیران، نمایانگر ویژگی مذکور 

ریزی بلندمدت )مقام  زمند برنامهبر و نیا امری زمان سازی : گفتمانشده یزیر برنامهفرایندی ا( ه

( و نیاز  1212؛ اسادی،  1210؛ اسکندری، 1210؛ علیزاده محمدآبادی، 33/41/1200معظم رهبری،

هاای  منظور فراگیرساازی آماوزه   به ،ها ها و فعالیت ای از برنامه فرایندی است که با توسا به مجموعه

درسی عملیاتی شاده و هادف غاایی آن،     هایانقالب اسالمی و تبدیا آن به باور عمومی در برنامه

ساازی   ریازی در فرایناد گفتماان    است برنامه گفتنی. استهای انقالب اسالمی  آموزه اشاعهتثبیت و 

ها و مراحا برناماه درسای اسات و هرگاز      فعالیت تمامبخشی به  منظور انسجام و وحدت به ،هاآموزه

گوناه کاه در رویکارد     آنا گام و رفتااری    به ، گامعنوان فعالیت عملیاتی دقی  ریزی به تلقی از برنامه

 مد نظر نیست.   ا رفتارگرایان مشهود است

است  نظرش تثبیت معانی مورد ی  گفتمان به معنای پیروزی آن در ةاشاع :اشاعه گفتمان (و

(. منطب  با مبانی نظاری و  3411 ،شود )کاسنیامی منجر  که به ایجاد یا تثبیت نظام معنایی آن گفتمان

ناشاناس   :نظیر ،های درسی به دویا متعدد شده، گفتمان انقالب اسالمی در برنامه  های انجام پژوهش

ی باه پیوناد ایادئولوژی    تاوهه  کام اسالمی برای فراگیران نظام آموزشای،   انقالببودن دال مرکزی 

به مرحله تثبیات نرسایده    شناورنماهای  دال های شناور انقالب اسالمی و شناسایی نشدن اسالم با دال

هاای درسای تثبیات     های انقالب اساالمی را در برناماه  تواند آموزه این ویژگی می که است. درحالی

 .کند

دهد که هر کس خود و  سازی، مطالبات را به سمت و سویی سوق می گری: گفتمان مطالبه ز(

(. بار ایان   1201زاده،  ؛ مهادی 1212الماه،  دیگران را در پیشرفت کشور مسئول و موظا؛ بداناد )ع  

پاسخگویی به نیازهاای خاارج از مدرساه و منطبا  باا       مدار بر زیچ همهدر نظام آموزشی نیز  ،اساس

رو، فراگیران باه بطان    گیرد. ازاین شرای  سیاسی حاکم بر هامعه و اقتضائات نظام اهتماعی قرار می

عدالتی، اساتقالل و آزادی در چاارچوب    یب بامبارزه گرانه خواهان مطالبه ،شده واردنظام اهتماعی 

 ند. شو  مبانی اسالمی می

 .باشاد فهام    قاباو  و مفاهیم گفتمان ساده متون یعنی قابلیت دسترسیسازی:  دسترس قابا  (

عناوان پاساخ    باه  وقرار گیرد  هامعه هدفموقعیتی در دسترس افکار عالوه، گفتمان مورد نظر در  به
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یاباد )وکاال و   حضور  بدیا هایگفتمانبحران موهود و نیز در مقابا سایر  و ناییممکن به خأل مع

گفتماان انقاالب اساالمی را    معناایی   خألسازی قادر است  بر این اساس، گفتمان .(3441همکاران، 

مبناای    کارده، پر است،  شده جادیاالمللی  شرای  اهتماعی و بین حس  برهای درسی  که در برنامه

 .کندهای انقالب اسالمی فراهم  آموزهبراى فهم و توهیه 

توهاه باه   »سازی با داشتن ویژگای  مثابه فناوری قدرت نرم: فرایند گفتمان سازی به گفتمان  (

ر معرفت، نگرش و عملکارد  دکند؛ قادر به ت ثیرگذاری مثابه فناوری قدرت نرم عما می به« فطرت

هاای فراگیاران، بادون اهباار و      هاا و نگارش  از طری  تغییار اندیشاه   و استفراگیران نظام آموزشی 

 شود. میهای انقالب اسالمی در آنان منجر  به فراگیرسازی آموزه ،تحمیا نظام آموزشی

اهتماعی: به معنای لزوم توهه باه تغییار نیازهاای اهتمااعی باا      ا   توهه به اقتضائات سیاسیی( 

؛ 1212؛ هعفرنیاا،  1210؛ کالنتری، 1210ا و همکاران، هاست )هعفرنی به مسئله چرخش نسا توهه

های انقالب سازی، آموزه(. در گفتمان1212عالمه، ؛ 1213؛ بشیر، 1212خندقی و همکاران،  امین

و در بستر توهه به  مطر  های درسی در برنامه با ادبیات مختلفیو مخاطبان  زمان نیازهای تبع بهباید 

 سازی شود.ادبیات ،تغییرات و مناسبات اهتماعی

، مراحاا ماذکور حکایات از ایان امار دارد کاه       ساازی  گفتمانگانه  های ده با توهه به ویژگی

 ترتیا    ی  آن مراحا ترتی  امااست.  شده یزیر برنامههای انقالب فرایندی  سازی آموزه گفتمان

1خطی
مراحا  در آنها انعکاس شیوه و سازی فرایند گفتمان عملی گیری دلیا شکا به بلکه نیست؛ 

حادث شادن بارای مراحاا قائاا شاد.       ترتی  نوعی توان طراحی، تدوین و اهرای برنامه درسی می

عالوه، هر مرحله نسبت به مرحله قبا، از عم  محتوایی و سطح فراگیرساازی بیشاتری برخاوردار     به

یای دارناد.   اافز هام و نسبت به یکدیگر خاصایت   کنند میی زنجیر عما ها دانهلذا مراحا مثا  .است

، ایان  عاالوه  بهبخشد.  بدین معنا که هر مرحله از الگوی مفهومی، به مرحله بعدی ارزش و اعتبار می

بین مراحاا، آن را از   برگشت و رفتی بودن دارد که ا چرخه فرد منحصربهالگوی مفهومی ویژگی 

 منظاور الگاو باه    خطی بودن به حالتی پویا مبدل ساخته و نوعی بازخورد در مراحا و ابعاد مختلا؛ 

 رفع اشکاوت احتمالی، ترمیم و بهبود مراحا اساسی ایجاد کرده است.

 چهاار  ،هاای درسای   هاای انقاالب در برناماه    سازی آموزه است در تمام مراحا گفتمان گفتنی

 

1. Linear 
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( 3410) 1وهاود دارد. وایات   «رسان امیپی ها کانالها و  ن، پیاماسازی، مخاطب عامالن گفتمان» عنصر

و  کارده  ادگر )منبع پیام(، محتوای پیام، کانال پیام و مخاطا  یا   ، با عنوان ارتبا عنصر رچهااز این 

هاایی اساسای در فرایناد     مللفاه  عناوان  به( نیز بر عناصر فوق 1210سازی صالحین ) در طر  گفتمان

ساز کسانی هستند که اقدامات وزم برای بسترسازی  سازی ت کید شده است. عامالن گفتمان گفتمان

ی ارتبااطی متناسا  صاورت    ها کانالمربو  به هامعه هدف را با توهه به  های محوریِ و انتقال پیام

از شناسی  در هامعه(. 1210ی صالحین، ساز دهند )گفتمان گفتمان را ترویج میی  ، درواقعداده و 

و شااما نخبگاان، رهباران دینای،     است  شده ادی «کارگزارانِ تغییر»عنوان  به «سازی عامالن گفتمان»

ی دارناد  ا برهساته ی سیاسای، تبلیغای یاا مادیریتی     هاا  ییتواناکه شوند میی نفو  ی بزرگان و افراد 

در مطالعاه   .(1213)فااطمی،   اسات  «هیفق یول»در نظام همهوری اسالمی ایران  که( 1201)هاشمی، 

درسی، متخصصان تعلیم و تربیات   ریزان برنامه همله از ،کارگزاران نظام آموزشی و معلمان ،حاضر

ساازی   عاامالن گفتماان   در زمارة آماوزان   ساازی، داناش   دینی و همچنین در آخرین مرحله گفتمان

ساازی   . همچنین در فرایند گفتمانروند ار میبه شمهای درسی  های انقالب اسالمی در برنامه آموزه

ساازی هساتند،    هاایی کاه مخاطباان گفتماان     ساازی، افاراد و گاروه    های انقالب قباا از بارون   آموزه

شوند تا تهیه و تولید محتوای متقن بر اساس سطو  مختل؛ فراگیران، متناس  با نیازهاا   مشخص می

انجاام   آماوزان  داناش هااى فاردى    عقالن  و تفاوت توهه به ظرفیتبا  آنان و درواقع،گنجینه فهم و 

در  ،ساازی  (. یکی دیگر از عناصر مهم در فرایند گفتماان 1210سازی صالحین،  شود )طر  گفتمان

. بار ایان اسااس، در تماام مراحاا      اسات سااز   ها و محتوای مرتب  با موضوع گفتماان  نظر داشتن پیام

ند. هرچند در شو  ن منتقا شود، مشخص میامخاطبها و مفاهیمی که قرار است به  سازی پیام گفتمان

های انقالب ممکن اسات محتاوای یکساانی بارای تماام فراگیاران ارائاه         آموزه سازیِ فرایند گفتمان

بادین منظاور وزم اسات تاا      آماوزان دارد.  ر نگارش و پاذیرش داناش   دتا ثیرات متفااوتی    اما ،شود 

الب و با استناد باه بیاناات، مکتوباات و مواضاع     های کالن انقالب اسالمی از بطن گفتمان انق ارزش

ترسیم نقشه  ،تا بتوان به ترسیم صحیحی از ابعاد مفهومی و به عبارتی شوندبزرگان انقالب شناسایی 

چهاار   زمیناه، های درسای پرداخات. در ایان     های انقالب اسالمی در برنامه سازی آموزه راه گفتمان

بر اساس ایدئولوژی اساالمی شناساایی    «ماعی و معنویتآزادی، عدالت اهت استقالل،»ارزش کالن 

 

1. White 
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ال؛(. پویا بودن الگوی مفهومی  1211مهر، امین خندقی، سعیدی رضوانی و قندیلی،  )پا  اند شده

شاده را باا توهاه باه تغییارات اهتمااعی و        هاای محتاواییِ تادوین    مذکور این قابلیت را دارد تا پیاام 

عاالوه،   های انقالب(. باه  )بازتولید مفاهیم و آموزه کندد مجدد روزرسانی و تولی اقتضائات سیاسی به

و  شاود  مای دهای   درسی در پیوند با ایادئولوژی اساالمی ساازمان    های تدوین و تولید محتوای برنامه

ی هاا  کاناال هاا و   رساانه »گیرد. یکی دیگر از عناصر در ایان الگاوی مفهاومی،     مورد اهتمام قرار می

ی مختلا؛  هاا  کاناال اهیم ارزشی انقالب باه عرصاه متاون آموزشای باا      است. ورود مف «ساز گفتمان

های انقالب است. بار ایان اسااس، پاس از تولیاد       سازی آموزه اولین گام در گفتمان ،سازی گفتمان

ها دارا هستند، با توهه باه   های ارتباطی که بیشترین ظرفیت را بری انتقال پیام ها و کانال محتوا، رسانه

های انقالب اسالمی توسا  نظاام آموزشای     شوند. بدین منظور، آموزه تخاب میاقتضائات عصری ان

اعام از کتا  درسای و ساایر محتواهاای       ،هاای درسای   در اسناد باودستی، اهداف و محتوای برنامه

. آنچاه مشاهود باه نظار     شاود  مای شاده و محتاوای مناسا  تهیاه و تادوین        آموزشیِ مرتب  گنجانده

کتا  درسای همچناان نقشای کلیادی در آماوزش و        ،های انتقاال محتاوا  از بین ابزاراینکه رسد  می

)صاالحی   دنا ابی یما  وساو  یاادگیری سامت  ا   یاددهیهای  فعالیت آن، سایر تبع که به رندیادگیری دا

 .(3440 ،3؛ پایوارنتااا و مانکولااد3441؛ ماارش،  3414 1،؛ داگباای1200عماران، ایاازدی و رضاایی،   

هاا و   تواند با عنوان ادبیات انقالب، یادمان بنابراین، محتوای کت  درسی، زمینه مطلوبی است که می

های اصیا انقالب اساالمی را اشااعه بخشاد. بار ایان اسااس، وزم اسات منتخبای شایساته از           ارزش

هاای انقاالب در قالا  کتا  درسای و از هانس و سانخ ادبیاات انقاالب           محتوای مرتب  با آماوزه 

خالقانه بارای   شکلی  بههای ادبی  نامه و سایر گونه داستان، شعر، گزارش، روایت، وصیت صورت به

هاای عاماا در غالا ِ مراحاا      ها و رساانه  یکی دیگر از ت ثیرگذارترین کانال شود.فراگیران تدوین 

قاش  ن ،در ایان فرایناد و باه عباارتی     «معلم و گفتار و کردار وی»های انقالب،  سازی آموزه گفتمان

 ترین نقش را به عهده دارد. الگویی اوست که در این فرایند کلیدی

ساازی )ت کیاد بار ایادئولوژی، شناساایی       گفتماان  مورددر  شده مطر های  با توهه به ویژگی

ریازی،   های شناورنما و متناقض با ایدئولوژی، توهه به فطرت، دارا بودن وههه اهتماعی، برنامه دال

 

1. Dogbey 

2. Paivarnta & Munkvold 
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مثابه فناوری قدرت نرم و توهه باه   سازی به سازی، گفتمان ری، قابا دسترسگ مطالبه ،اشاعه گفتمان

مفهاومی  الگاوی  اهتماعی( و الگوپردازی مفهومی آن در قال  فرایند و نتیجاه،  ا   اقتضائات سیاسی

به تعااملی   «فرایند». شود می یا تشریح در که  است «کارکرد»و  «فرایند»حاضر شاما دو بعد کلی 

پذیر اطاالق   سازواری درونی(، پویا و انعطاف پارچه )دارای انسجامِ هدفمند، ی  مستمر، تدریجی،

)سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی همهوری اساالمی   شودمی

 ساازی توسا  ساطو  و عناصار مختلا؛      ( که متناس  با مراحا مختل؛ گفتمان021: 1214ایران، 

نتیجاه مطلاوب    و بیان اثربر نیز گزاره ناظر  «کارکرد». استهنگ با سایر مراحا برنامه درسی و هما

تحق  غایت و انجام رسالت هار یا  از مراحاا     برایکه  استمراحا از و مورد انتظار از هر ی  

هر مرحله است که به شروع  ماحصا کلیِ «کارکرد»(. در واقع، 004: 1214)همان،  استضروری 

 شود. میمنجر سازی  گفتمان فرایند مرحله بعدیِ

 

 هاي تحقیق يافته
در  در   قاباا به بیاان و انتقاال مفااهیم باه اشاکال       1سازی برون: سازي مرحله اول، برون

هاای   کاه ارزش  شاود های انقالب در فراگیران اطالق مای  تکوین ارزش منظوربه  ،های درسی برنامه

 . در واقاع، کناد  در  بارای آناان ارائاه مای     فرد گفتمان انقالب را در قالبی مدون و قاباا   منحصربه

های آن )اساتقالل، آزادی، عادالت اهتمااعی و     ادرا  نظری و آشنایی با گفتمان انقالب و ارزش

در  ،طاورکلی  هاای واوی تعلایم و تربیات اساالمی اسات. باه      کننده ارزش نوعی منعکس معنویت( به

 «های انقالب اسالمی ها، فرایند توصی؛، تفسیر و انتقال ارزش آموزه»سازی  اولین مرحله از گفتمان

هاای   المقدور تمام محتواها و مفاهیم ارزشی مرتب  با آماوزه  مدنظر بوده و سعی بر این است تا حتی

دهای و   ها، ساازمان گذاری دفها، هگذاری ن انتقال داده شود، در سیاستاباید به مخاطب انقالب که

اسات کاه در ایان مرحلاه، انتقاال مفااهیم کلیادی و         گفتنای تولید محتوا ماورد اهتماام قارار گیارد.     

 

ی هاا  آماوزه ی، بیاان و انتقاال   سااز  گفتماان نخستین مرحله در فرایند  عنوان به( Externalization) سازی مراد از برون. 2

ساازی/ انطبااق    باا مفهاوم بارون    کاه  اسات آماوزان   داناش   بارای   در   قابای درسی به اشکال ها برنامهانقالب در 

(assimilationکه پیاژه در ) موهاود شرای   سازگاری با برایفرد تغییر ساختارهای شناختی »شناسی به معنای  روان» 

 .کند فرق میمطر  ساخته است، 
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بلکاه از ناوع    ،ها نه از نوع تحمیلای و تلقینای  انتقال آموزه ،های کالن انقالب مطمح نظر بوده ارزش

هااای انقااالب، ارائااه تمااام  سااازی آمااوزه اسااتدولی و اقناااعی اساات. لااذا در اولااین مرحلااه گفتمااان

بر این اساس، آنچاه از اساتقالل و ابعااد مختلا؛      ،های انقالب حول ایدئولوژی اسالمی بوده آموزه

عادالت   شود، اساتقالل بار مبناای دساتورات اساالم اسات. آزادی، آزادی اساالمی و        آن مطر  می

 .استاهتماعی نیز مبتنی بر منویات اسالم 

 بیاان  ،هادف آن کاه   شاود  مای اطاالق   ها ای از گزاره مجموعهتبیین به  تبیین: ،مرحله دوم 

مفهاومی و پیامادهای    هاای مختلا؛، زمیناه    ، ابعاد، رواب  بین پدیدهکه علا است مجموعه حقایقی

هااای وزم در راسااتای   تبیااین ،مرحلااه (. لااذا در ایاان 3412، 1سااازد )بااابی  روشاان ماای حقااای  را 

تبیاین   بارای  ،طورکلی به پذیرد. ها صورت می گری فراگیران نسبت به آموزه بخشی و روشن آگاهی

 :تگرفتوان سه سطح به شر  زیر در نظر  های درسی می های انقالب اسالمی در برنامه آموزه

وژی اساالمی: در ساطح اول   هاای انقاالب و ایادئول    ایجاد فهم و ارتبا  صحیح بین آماوزه . 1

های  آموزهفهم صحیح گیری در  و  اعم از محتوا و معلم بر شکا ،درسی های تبیین، تمرکز برنامه

 علاا هاای درسای،    در برناماه  ،مثاال  بارای . استانقالب با ت کید بر ایدئولوژی اسالمی در فراگیران 

هاای آن اعام از آزادی، اساتقالل،     ارتبا  بین ابعاد مختل؛ آماوزه بر بروز انقالب اسالمی تشریح و 

 .شود میعدالت اهتماعی و ... بر اساس منویات اسالمی تصریح 

هاای   سازی آموزه ی: در گفتمانعصر اقتضائاتمسائا و های انقالب با  آموزهسنجی نسبت .3

آگااهی  های کلیدی است. لذا  اهتماعی یکی از ویژگیا   انقالب اسالمی توهه به اقتضائات سیاسی

در اقادامات   ضارورت دارد.  ،از حیاث اهمیات   یبند فصاهای انقالب و  فراگیران از آموزهصحیح 

دارد؛ دیگار اولویات    برخای نسابت باه    هاا  و توهه به اقتضائات عصاری، برخای آماوزه    بخش تحق 

توان به توهه    کنونی، می، در شرایمثال رای بد. کرمهم تقسیم  وتوان آنها را به اهم  می که ینحو به

 نسابت باه  درسات  تبیاین  د. کار هاای درسای اشااره     و اولویت دادن به اساتقالل اقتصاادی در برناماه   

 -واقعایِ اهتمااعی   مساتندات  های انقالب، نیازمناد ارائاه   مرتب  با آموزه یِمقتضیات و مسائا عصر

 است. های درسی المللی در برنامه وقایع بیناز سیاسی 

 

 

1. Babbie 
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شناسای گفتماان انقاالب در     تارین ساطح تبیاین در ایان فرایناد، آسای        سی: مهمشنا آسی  .2

 الملاا  های درسی است. با توهه به هایگاه حساس نظام همهوری اسالمی ایران در عرصه بین برنامه

 ییهاا  یکژفهما بعد فرهنگی، در  ژهیو بهها ندشمنان خارهی و ایادی داخلی آ فرهنگی یها هجمهو 

 دقیا   شناسای و تبیاین   آسای  با عالوه،  است. بهده ش انقالبی در فراگیران ایجاد های ارزش  در زمینه

هاا، ابهاماات و   د. پرساش کار ترسایم  هاای درسای    ی در برناماه ا مقابلاه  یکارها راه توان یم ها  یآس

آموزان نیز در ایان ساطح قاباا پیگیاری اسات. در راساتای عملیااتی سااختن ساطو            شبهات دانش

در  ،. باه عباارتی  دارناد   عهاده ی درسی، محتوای آموزشی و معلم نقش مهمی برها مذکور در برنامه

انقاالب باا رویکارد     یهاا  بخشای باه آماوزه    صاراحت  منظاور دهی آن باه   هم محتوا و سازمان ،تبیین

 .ای برخوردار است گری از ت ثیرگذاری ویژه هم معلم در این روشن ،بوده بااهمیتتاریخیِ حاکم 

و  هاای انقاالب   از تبیین و آگاه کردن مخاطباان از چرایایِ آماوزه    پس اقناع: ،مرحله سوم

ر داقناع باه معناای ت ثیرگاذاری     .شودها  تا منجر به پذیرش آموزه شود ، اقناع انجام میسازی شفاف

هاای   اسات کاه باه پاذیرش پیاام     خاام   یا گروهای  افراد های مقاصد و انگیزه ها، نگرش اعتقادات،

دو ناوع اقنااع    ،ساازی  (. در ایان مرحلاه از گفتماان   22: 3414همکااران،  و  )سیتر انجامد میعامالن 

سازی  گفتمان سازی بسته به اینکه مخاط  اصلیِ دهد. در فرایند گفتمان رخ می «فطری»و  «منطقی»

چاه گروهاای باشاد، ت کیااد بیشااتر بار نااوعی از اقنااع ماادنظر خواهااد باود. اقناااع منطقای بااه معنااای       

آناان در فراینااد   هناای  اشاباع هاادف اصالی آن   ،در مخاطباان باوده  ی شااناخت و تغییار  متقاعدساازی 

(. بر این اساس، اقناع منطقی بر 1212؛ امین خندقی و همکاران، 1212اسدی، ) استسازی  گفتمان

ورزی و در   اقنااع منطقای مبتنای بار اساتدول     پایه تغییر در شناخت فراگیران قرار دارد. در واقع، 

اسات و درنهایات،    های استدولی و عقلای محاض   ی  سلسله فعالیت بر اساس های موهود واقعیت

(. بر این اساس، اقناع منطقی 1212پذیرد )اسدی،  صورت میبر همین نوع از در ،  رفتار فراگیران

هاای درسای، تغییراتای را در شاناخت فراگیاران       های استدولی در برناماه  بر آن است تا با ارائه شیوه

هاا   صاحیح از آماوزه   یو آنان را باه معرفات و درکا    کندب اسالمی ایجاد های انقال نسبت به آموزه

 برساند.

هاای انقاالب    آموزهسازی  که مخاط  اصلی گفتمان اقناع فراگیران در نظام تعلیم و تربیت اما

بلکاه منطا  موهاود     ؛صورت نخواهد پذیرفت محض های استدولی و فکریِ با روش، صرفاً  هستند
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بایش از آنکاه بار    ، های انقالب اسالمی با توهه به ویژگی ت کید بار فطارت   هسازی آموز گفتماندر 

منطا  در   اسات. باه عباارتی،     آناان  «فطاری »مبتنای بار اقنااع    اقناع منطقی فراگیران استوار باشد، 

ی هاا  نیای تباسات. بساته باه اینکاه      «نامخاطبا  فطرت»و رفتار مبتنی بر آن های انقالب  آموزهواقعیت 

 ارائاه های انقالب اسالمی تا چه میزان در پیوناد باا ایادئولوژی اساالمی      گرفته درباره آموزه صورت

سازانه با  ن با توهه به ویژگی ت کید بر فطرت در رویکرد گفتماناباشند، اقناع فطری در مخاطب شده 

منطقای و   د. لاذا، اقنااع  یابا  سرعت بیشتری می ،یساز نهینهادو مرحله  شود می انجامموفقیت بیشتری 

که منجر باه پاذیرش    شده  انجاماقناع فطری در فراگیران  ژهیو بههای انقالب اسالمی و  فطری آموزه

ها که ماحصا اقناع منطقای و فطاری اسات، در مرحلاه      و پذیرش آموزه شود میهای انقالب  ارزش

ساازی چاه    انسازی بسته به اینکاه مخاطا  اصالی گفتما     بعد بایستی نهادینه شود. در فرایند گفتمان

مثاال، در هامعاه علمای و     رای گروهی باشد، ت کید بیشتر بار ناوعی از اقنااع مادنظر خواهاد باود. با       

نخبگانی اقناع منطقی و در هامعه عمومی اقناع فطری بیشتر حائز اهمیت است؛ هرچند اقناع منطقی 

ری را فاراهم ساازد. در   ( و زمینه اقناع فط1212نیاز اقناع فطری باشد )اسدی،  تواند وزمه و پیش می

 یاا باه تشاریح ایان دو ناوع      در ن دارد. بر این اسااس،  اواقع، اقناع نسبت مستقیمی با فطرت مخاطب

 شود. سازی پرداخته می اقناع در فرایند گفتمان

هاای انقاالب    آماوزه کاه   اسات  اینسازی  نهادینهمقصود از  سازي: نهادينه ،مرحله چهارم

بار   .دن عما کننا داو ب بپذیرندرا  ها ارزشبا تمایا درونی و آنان  دشو آموزان وهود دانشهزئی از 

ای کاردن   ای و ریشاه  پایاه باه معناای   ، آموزان دانشدر  های انقالبی ارزشنهادینه کردن این اساس، 

ساازانه، مرحلاه    های رویکرد گفتماان  ت که با توهه به ویژگیاس رو  آناندر متن و عم   ها آموزه

سازی  ( از نهادینه1210( و انصاری )1210کند. ههانگیری ) مثابه قدرت نرم عما می بهسازی  نهادینه

های انقاالب   اند. هرچند اقناع منجر به پذیرش آموزه کرده سازی یاد عنوان یکی از مراحا گفتمان به

ش وخرو سازی نوعی هوش در فرایند گفتمان «اقناع فطری»ویژه با  و به شود میاسالمی در فراگیران 

 تعمیا  نیاباد، آناان    در فراگیاران  هاا  آموزه؛ لیکن تا شود میها در آنان ایجاد  درونی نسبت به آموزه

باا قرارگیاری در    اماا  د؛کننا  اظهاار وفااداری    انقاالب هاای   نسبت به قباول ارزش  ممکن است ظاهراً

نیز نفاق  هر وتظاروحیه عالوه،  به داده ون اها نش اعتقادی خود را نسبت به ارزش بی شرایطی خام،

 یهاای انقاالب اساالمی در فراگیاران نهادیناه نشاود، مرحلاه بعاد         در آنان ترویج یابد. لذا تا ارزش
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های انقالبای   سازی ارزش منظور نهادینه شود. به و منجر به عما نمی گیرد میسازی صورت ن گفتمان

اقادام باه عماا     ایبار توان از سه سطحی که در علم النفس و مباحاث اخالقای    آموزان می در دانش

عاالوه، در نوشاتار حاضار ساطح چهاارمی باه ناام         د. باه کر، استفاده است شده  علمی بیان صورت به

علام،  » :شاما ،( این سه سطح1212زعم هوارشکیان ) ه است. بهشدبر سطو  مذکور اضافه « ملکه»

رفتاار   . سطو  مختلا؛ ایان مرحلاه بار میازان شاناخت، نگارش و       استبه شر  زیر  «شوق و اراده

ای کاه در   گوناه  های انقالب بار رو  و هاان آناان دولات دارد؛ باه      تعمی  آموزه موردفراگیران در 

های انقاالب باه بخشای از ساب  زنادگی و شخصایت فراگیاران         صورت تحق  این مرحله، آموزه

علام، شاوق،   »شااما   ،ساازی  سازی در فرایناد گفتماان   نهادینه شود. بر این اساس، سطو  تبدیا می

هار یا  از   ساازی   یدرونا  ی ازباا میزانا  ساطو   هریا  از ایان   اسات   گفتنای . است «اده و ملکهار

 یابد. مراتبی به سطو  باوتر ارتقا می سلسله صورت بهو  استدر ارتبا   های انقالب آموزه

و مثبات و   شاود  مای  سطح علم: ابتدا مفهوم و صورت  هنی ارزش در فاهمه انسان پیادا  (ال؛

معناای هدیادی آشانا      هان انساان باا    ،گیارد. در ایان مرحلاه    مفید بودن آن مورد تصدی  قرار مای 

(. بار اسااس   1212کند )هوارشکیان،  عنوان ی  امر ارزشمند قبول و تصدی  می شود و آن را به می

وان یا   عنا  های آن به آموزه ،شدهگاه و حساس آ های انقالب آموزهنسبت به  فراگیران این سطح،

 آنان است. قبول موردامر ارزشمند 

سطح احساس، شوق و میا: در این سطح، تحت ت ثیر دریافتی که از آن معنا و ارزش در ( ب

آیاد کاه باعاث ایجااد شاور و       ت ثیرات روحی و روانی در او پدید می است، شده  حاصافاهمه فرد 

(. در واقاع  1212)هوارشاکیان،   شاود  میشوق و اقبال به چنان معنایی و برانگیختگی روانی در وی 

 روانای انگیازه   ،هاای انقاالب   آماوزه نسبت باه  و  عبور کرده رفاز توهه ص  نادر این سطح، مخاطب

؛ شاود  مای فعاوناه و عمیا     هاای انقاالب   فراگیران به آموزهتوهه  کنند. به عبارتی، میپیدا  )روحی(

ی هاا  ییمایراهپ سالمی و میا به شرکت درمرتب  با انقالب اهای  هوی داوطلبانه کتاب و هستنظیر 

 .مرتب  با انقالب

در  ،شاده  بااز ر امیاال  ساای راه بارای غلباه آن میاا بار     ، سطحاین سطح اراده و تصمیم: در ( ج

در این سطح فارد باه یا  اهمااع      .شود رسد که راه بر تمایالت دیگر بسته می یی میها  به ،نهایت

کنااد  گیااری ماای تصاامیم ،هشاادو از حالاات تردیااد و دودلاای خااارج   رسااد ماایروحاای و رواناای 
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نسبت  پایدار و نظام ارزشی منسجم وی  قال   گیری شکا (. سطح مذکور به1212)هوارشکیان، 

 .انجامد میآموزان  ها در دانش به آموزه

هاای درسای،    هاای انقاالب در برناماه    سازی آماوزه  نهادینه برایسطح ملکه: آخرین سطح د( 

بار اثار تکارار، در نفاس انساان      صافات پساندیده    ،(10 :1210) هوادی آملای زعم  است. به «ملکه»

. در ایان ساطح، از   شاود  رفتار متناس  با آن بدون ت ما از انسان صادر مای  ،صورت ملکه درآمده به

اسات   توهاه  ماورد ساحت  هنی  ،(1212های هوارحی و هوانحی ملکه )هوارشکیان،  بین ساحت

سازی و بروز عما متناس  با ملکه  هنای   گیری مرحله بعد در گفتمان جر به شکامن ،نهایت که در

شاود، شخصایت    سازی شناخته مای  ترین سطح نهادینه عالی نام  در این سطح که به درواقع، .شود می

)شخصاایت انقالباای( و بااه عبااارتی،  گرفتااه  شااکاانقااالب  هااای ای از ارزش مجموعااه فراگیااران بااا

 ؛شاود  تبادیا مای   آناان باه فلسافه زنادگی    ه و شاد متبلاور  شخصیت فراگیران  انقالب در های ارزش

هاای انقاالب بهاره     خاوبی از آماوزه   اهتمااعی باه  مساائا   و حاا  بررسای  فراگیاران در  کاه  ینحاو  به

 گیرند. می

مقصود از رفتارسازی، عملی مختاراناه و ناه هباری، هماراه باا       رفتارسازي: ،مرحله پنجم

سازی  فوق، چنان اقناع و درونی شده گفته. بدین معنی که مراحا استیقین بر پایه بصیرت و مداوم 

در فراگیران ایجاد کرده باشد که صرفاً منجر به تغییر رفتار موضعی نشود؛ بلکه تغییر رفتاارِ حاصاا   

همواره استمرار داشته باشاد. در   ،ها در فراگیران، با اختیار و یقین همراه بوده هی آموزساز نهینهاداز 

( نیااز رفتارسااازی یکاای از مراحااا    1210( و انصاااری )1210سااازی صااالحین )  طاار  گفتمااان 

عنوان مفاهیم ارزشای، ورود باه مرتباه     های انقالب اسالمی به سازی بوده است. تجلی آموزه گفتمان

تواند در دو خرده  ( می1212که با ت سی به دیدگاه هوارشکیان ) استآموزشی ن نظام اعماِ مخاطب

 انجام گیرد. «اقدام»و  «ریزی برنامه»مرحله 

بر این اساس،  .ریزی دارد ریزی: برای اینکه انسان به مقام عما وارد شود، نیاز به برنامه برنامه ا

مساتقا، خاود رفتارهاایش را برحسا      امور ارزشی باید به نحوی باشد که فراگیر مانناد موهاودی   

 (.1213ها تنظیم کند )باقری،  ارزش

شدن تصامیم بار اسااس برناماه      پذیرد. اقدام اهرا ریزی، اقدام صورت می اقدام: بعد از برنامه ا

، در درواقاع  مشااهده اسات.    و قابا یابد میعما ظهور و بروز  ،شده است. در این مرحله ریزی طر 
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و ایشاان را   شاود  مای  فاراهم ن اآفرینی برای مخاطب ی نقشها عرصههای درسی  این مرحله، در برنامه

  شاکنی  خا  و  هسارتچنان  کرده،های انقالب در هامعه  مختارانه و بصیرانه درگیر مصداق آموزه

یابد. عاالوه بار آن، مشخصاه     کند که در تمام رفتار و اعمال آنان انعکاس می در فراگیران ایجاد می

در چنین نگاهی، حضاور فعاال، ماداوم و مشاتاق در مناسابات مختلا؛ مارتب  باا          آموز دیگر دانش

بهمان و شارکت در هشان پیاروزی      مو دو  بیسات  و آباان  منظیر راهپیمایی سیزده ،انقالب اسالمی

ازهملاه   ،نیاازی باه عاماا بیرونای     ،اختیاری باوده  صورت بهانقالب اسالمی است که این امر کامالً 

نقاش  ت کیاد بار   اهبار والدین یا کادر آموزشی نخواهد داشت. برای نیا به این مقصاود، عاالوه بار    

مساائا   ماورد ت ماا در   باه منظاور  یاادگیری، فرصات  هساارت،    ا   الگویی معلم در فرایناد یااددهی  

بترساد، ایان   شود. اگر مخاط  از انتقاد و تحلیا  به مخاطبان داده مینیز برخاسته از انقالب اسالمی 

گاه نقش  کرده،عما  عیار انقالبی تمامکه گاهی در نقش ی   بیاموزد ویشود تا  ترس موه  می

گونه است که محی  آموزشی به محیطی برای یادگیری نفااق و   و این ی  ضدانقالب را بازی کند

 شود. های تزویری تبدیا می رفتارسازی

 های درسی به معنایانقالب در برنامه هایسازی آموزهفراگیر فراگیرسازي: ،مرحله ششم

هاای درسای قلماداد    ای همگاانی در برناماه  گفتماان انقاالب و تبادیا آن باه مطالباه     کردن   عمومی

و  یاباد  مای   یتجلا های انقالب در تمام عناصر و سطو  برناماه درسای    ی که آموزها گونه به شود؛ می

هاای انقاالب در هامعاه     باه تارویج آماوزه   هاای درسای    عنصری اساسی در برنامه عنوان بهفراگیران 

  تیا تثبهاای درسای    هاای انقاالب اساالمی در برناماه     پردازناد. بادین ترتیا ، آماوزه     عمومی نیز می

و فراگیاران   استهمراه  های درسی گفتمان انقالب در برنامهبس  در واقع، فراگیرسازی با  .شود می

نیااز  ساازی   که ناه باه عاامالن گفتماان     نحوی شوند؛ به های انقالب رها می در فضای گفتمانی آموزه

ن ا. باه عباارتی، مخاطبا   اناد  شاده   ایتباد ساز  بلکه خود به عاما گفتمان ؛نظارت بیرونیبه دارند و نه 

هاای انقاالب باه فعالیات      در راساتای اشااعه آماوزه    خودشاان و  رناد ی نداهدایتگری تربیتا نیازی به 

 ،هاای انقاالب اساالمی شاده     آموزه اشاعه، فرایند فراگیرسازی منجر به گرید  عبارت  بهپردازند.  می

تنهاا در محای     اناد، ناه   هاای انقاالب مبادّل شاده     سازی آموزه که اکنون به عامالن گفتمان فراگیران 

باا عنایات باه مطالا       پردازند. های انقالبی می بلکه در هامعه عمومی نیز به ترویج ارزش ،آموزشی

مقاام   ریا تعبهاای درسای و    های انقالب در برناماه  سازی آموزه الگوی عام گفتمانشده درباره  مطر 
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شماتی  نظاری در   ،(10/13/1211عنوان موتوری برای حرکت ) سازی به رهبری از فرایند گفتمان

 .به تصویر کشیده شده است 1شکا 

 

 
 

 هاي انقالب اسالمی سازي آموزه . شماتیک الگوي مفهومی گفتمان0شکل 

 

یان فراینااد ت کیااد باار ایادئولوژی اسااالمی، مفهااوم ساااختاری طرحاواره بااوده کااه معیااار    در ا

کند که سایر عناصر و مفاهیم  سازی و فرایند هر مرحله را مشخص می هماهنگی بین مراحا گفتمان

تماامی مراحاا کاه در حکام      . در واقاع، ابندی یمبندی شده و معنا  حول آن مفصاطرحواره اساسی 

ساازی، رفتارساازی و فراگیرساازی( طرحاواره      )برون ساازی، تبیاین، اقنااع، نهادیناه    مفاهیم اساسی 

 گیرند.  در پیوند با آن شکا می هستند،

 

 هاي تحقیق تحلیل يافته
الگاوی   ، یادر الگوهای مفهومی در حوزه برنامه درسی گفته شد،  موردبا توهه به آنچه در 

ه و در شاد های درسای تشاریح    های انقالب اسالمی در برنامه سازی آموزه مفهومی عامی از گفتمان

شاش   :شااما  ،عاام  مفهاومیِ الگاوی  شاود. ایان    مفصا به تفکی  مراحا پرداخته میبه طورادامه، 
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ش کاه شا   اسات ی، رفتارساازی و فراگیرساازی   ساز نهینهادسازی، تبیین، اقناع،  برون مرحله اساسیِ

گفتماان انقاالب    اشااعه گری و سازی، مطالبهبخشی، پذیرش، ملکهکارکرد تکوین مفاهیم، آگاهی

و  هاا  صاه یخصساطو ،   دارای عالوه، هر یا  از مراحاا ایان الگاوی مفهاومی      را به همراه دارد. به

. شاود  میطور مبسو  تشریح  عام به عملیاتی این الگوی مفهومیِالگوی که  یا  استکارکردهایی 

معیار همااهنگی باین    که شود ت کید میمفهوم ساختاری الگو  و این فرایند بر ایدئولوژی اسالمی در

الگاو  سایر عناصار و مفااهیم اساسای     وکند  سازی و فرایند هر مرحله را مشخص می مراحا گفتمان

س، بار ایان اساا    .شاود  اشاعه گفتماان  به منتج تواند و می یابد میمعنا  شود، میبندی  حول آن مفصا

تا آن حد است که کاا   های انقالب سازی آموزه توان گفت اهمیت مفهوم ساختاری در گفتمان می

تمام  و شود میمفهوم ساختاری ایدئولوژی اسالمی تعقی   واسطه به های درسی این فرایند در برنامه

در برناماه  هاا   سازی، تماام آماوزه   در فرایند گفتمان گیرند. در پیوند با آن شکا می عناصر و مراحا

توضایحات  توهاه باه   باا  لاذا  کنناد.   مای  کسا   ایادئولوژی اساالمی   با رابطه از را معنایشان درسی،

هاای   های انقاالب اساالمی در برناماه    سازی آموزه مفهومی عام گفتمانالگوی وزم است  ،شده ارائه

 ی قرار گیرد.بررس موردو عملیاتی  تر یفن صورت بهدرسی 

 

 گیري نتیجه
الگاوی مفهاومی عاام از مراحاا      ،سازی های اساسی فرایند گفتمان ماهیت و ویژگیبر اساس 

هاای نظاری و عملایِ نظاام      ، توهاه باه واقعیات   زمیناه . نکتاه مهام در ایان    شدسازی طراحی  گفتمان

هاای   آموزش و پرورش کشور در قبال هایگاه و چگونگی استقرار این الگاوی مفهاومی در برناماه   

ه تربیتی حاکم بر نظاام آماوزش و پارورش کشاور و بررسای مساتندات       درسی است. ت ما در فلسف

باودستی حاکی از حاکمیت تعلیم و تربیت اسالمی بر نظام آموزشی است )سند برنامه درسی ملای،  

؛ سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی همهاوری اساالمی   0: 1211

ساازانه و   تواند ورود رویکرد گفتمان نقا  قوتی است که می همله زا( که این امر 11: 1214ایران، 

ت کیاد بار ایادئولوژی اساالمی،     »هاای   با توهاه باه ویژگای    ،آموزشی نظام  بهالگوی مفهومی آن را 

 با اقبال مواهه سازد.« های متناقض با ایدئولوژی اسالمی و ت کید بر فطرت شناسایی دال
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هاای   واقعیات  و دقات در  م آموزشای در حاال رخ دادن اسات   اما توهه به آنچه در عمااِ نظاا  

رغام ت کیاداتی کاه بار رویکارد فطرتاًا توحیادی و شاکوفایی          که باه دهد  نظام نشان میاین موهود 

بعدی از حیات طیبه و هدف غایی آموزش و پرورش در اسناد ماذکور اسات، نظاام     عنوان بهفطرت 

توهاه   باارة ت کیدات و مستندات نظاری در  با وهودیی مواهه بوده و ها یناکامبا  ،آموزشی در عما

عالوه،  ه است. بهشداز این امر غفلت  ،نظام آموزشی به شکوفایی فطرت در فرایند تربیت، در عما

 ،اساسی و بنیاادی مشکالت گرایی توحیدی(  )فطرتخود رویکرد کالن در  برنامه درسی ملیسند 

(. یکای از  1213فارد،   زاده یعبدالعلدارد ) وحیدیگرایی ت هنجاری فطرت عدم تبیین نظریه ازهمله

گیری از الگوهای وارداتای   ، بهرهشود میی نظام آموزشی هم محسوب ها ضع؛که از  دویا عمده 

نظاام آموزشای اسات. در ساند مباانی       ریا گ دامنکه نتایج آن همچنان  استآموزشی قبا از انقالب 

 ررسمی آموزشی کشور ناظر با  نظام  به( نیز یکی از انتقادات وارد 321: 1214نظری تحول بنیادین )

 آموزان است. آثار و نتایج تربیت وارداتی بر دانش

سازی در نظاام آموزشای کشاور بایاد از      استقرار و اشاعه الگوی مفهومی گفتمان به منظورلذا 

باا توهاه باه آنچاه     ا   ی عملای آن را  هاا  یناکارآماد  ،ساوی دیگار   ازهای نظری و  واقعیت ،سو ی 

ی نظری ها ایپتانسرو و در نظر داشتنِ  ی پیشها چالشو با برطرف ساختن  گرفتدر نظر  ا  گذشت

هاای اساسای    باه علات برخاورداری از ویژگای    ا ساازی    گفتماان  کرد تاا و پرورش، تالش  آموزش 

مطلاوب و همخاوان باا     یرویکارد  عنوان به ا  ئولوژی اسالمی و توهه به فطرتچون ت کید بر ایدهم

هاای انقاالب اساالمی در    در نظام آموزشای از حیاث توهاه باه آماوزه      ،نظام تعلیم و تربیت اسالمی

تواناد در   می ،است الگوی مفهومی این ایده پیشنهاد اولیه بوده گفتنی .کندهای درسی رسوخ برنامه

 زوایای گوناگون مورد طر  و بررسی قرار گیرد.مطالعات بعدی از 
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 فهرست منابع
 ، تهران: انتشارات پیام نور.()رشته علوم تربیتی فلسفه تربیت(، 1213) عیسی زاده، ابراهیم

: ســـازي نـــبه توســـعه اقتصـــاد مقـــاومتی اســـت مـــانگفااات(، 1212)امیرحساااین ، اسااادی
http://shabnamha.ir/news/4945. 

: ســازي در منظومـه فکــري رهبــري  اهمیــت و جايگــاه گفتمـان  ،(1210)محمدرضاا   اساکندری، 
http://www.siasi.porsemani.ir/content. 

فصلنامه علمی ـ  ، «مفهوم و هایگاه هنگ نرم در گفتمان انقالب اسالمی»(، 1211) اصغر، افتخاری

 .31ا1(، 3) 3، پژوهشی پژوهشنامه انقالب اسالمی

 ، تهران: سمت.مسائل آموزش و پرورش ايران(، 1202) احمد، آقازاده

سازی نظریه وویت فقیاه   چگونگی گفتمان»(، 1212هعفرنیا ) سادات فاطمه و مقصود ،امین خندقی

مطالعـات   ،«های درسی نظاام آماوزش و پارورش همهاوری اساالمی ایاران       در محتوای برنامه

 .100ا121، 11 ،انقالب اسالمی

: سازي الزمه اجراي اقتصاد مقاومتی و از وظايف نخبگـان اسـت   گفتمان(، 1210انصاری، محسان ) 
http://isaar.ir/doc/news/fa/161520. 

هاای   دفااع از آرماان   بارای هاای هاذب دختاران دبیرساتانی      بررسی روش» (،1201) احمد، باصری

 .10ا02(، 0) 3 ،تربیتی زنان و خانواده ـفصلنامه فرهنگی ، «های آموزشیانقالب در محی 

، تهاران:  الگوي مطلوب آموزش و پـرورش در جمهـوري اسـالمی ايـران     (،1213)خسارو  ، باقری

  مدرسه.

دوفصلنامه الگوي پیشـرفت   ،«ساز گفتمان انقالب اسالمی دال مرکزی تمدن»(، 1212باقری، شهال )

 .00ا01(، 0) 2، اسالمی ايرانی

ماهنامـه مـديريت    ،«مخاطا  سازی و اقنااع   تبلیغات سیاسی به دنبال گفتمان»(، 1213بشیر، حسن )

 .02ا03، 21، ارتباطات

تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان  (،1201بهالگردی، بهاره و محمود سعیدی رضوانی )

هماایش  مجموعه مقاوت  ،در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و ادبیات فارسی )دوره متوسطه(

 .هاها و چالش فرصت ؛ایثار و شهادت ملی

http://shabnamha.ir/node/4945
http://www.siasi.porsemani.ir/content/
http://www.siasi.porsemani.ir/content/
http://rjir.basu.ac.ir/?_action=article&au=226&_au=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://rjir.basu.ac.ir/?_action=article&au=226&_au=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.adinehbook.com/gp/product/B0003T7J3N/ref=sr_1_1000_3
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1048443.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1048443.html
http://isaar.ir/doc/news/fa/161520/
http://isaar.ir/doc/news/fa/161520/
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6021&Number=8&Appendix=0
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
http://profdoc.um.ac.ir/list-confname-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%20%D9%87%D8%A7.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-confname-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%20%D9%87%D8%A7.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-confname-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%20%D9%87%D8%A7.html
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 سـازي اقتصـاد مقـاومتی فـراهم کنـیم       چگونه زمینه را بـراي گفتمـان  (، 1212بیات، محمدمراد )

http://ba-velayat313.blogfa.com/post/38. 

الا؛(،   1211رضوانی و سایدهواد قنادیلی )   خندقی؛ محمود سعیدیمهر، حمیده؛ مقصود امینپا 

هاای انقاالب    حتوای کت  درسای دوره ابتادایی از حیاث توهاه باه آماوزه      بررسی و تحلیا م»

دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی پاسداري انقـالب   ، «اسالمی ایران بر اساس دیدگاه شهید مطهری

 .111ا110(، 10) 1، فرهنگی

ب(،  1211رضاوانی و سایدهواد قنادیلی )    خندقی؛ محماود ساعیدی   مهر، حمیده؛ مقصود امین پا 

های درسی نظاام  های آن در برنامه های انقالب اسالمی و ویژگیسازی آموزهمانماهیت گفت»

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مسائل کاربردي تعلیم و  آموزش و پرورش همهوری اسالمی ایران، 

 .04ا1(، 0) 3، تربیت اسالمی

الا؛(،   1210رضوانی و سایدهواد قنادیلی )  خندقی؛ محمود سعیدی مهر، حمیده؛ مقصود امین پا 
هـاي انقـالب    سازانه با تأکیـد بـر آمـوزه    هاي عناصر برنامه درسی در رويکرد گفتمان خصیصه

، اولین هماایش ملای تاازه هاای تعلایم و تربیات، دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد          اسالمی ايران

 اردکان، اسفندماه.

حتـواي کتـد درسـی دوره متوسـطه از منظـر      تحلیـل کیفـی م  (، 1212ساادات )  فاطماه  هعفرنیا، 

ناماه   ، پایاان هـاي انقـالب اسـالمی ايـران     سازي نظريه واليت فقیه بـر اسـاس آمـوزه    گفتمان

ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علاوم تربیتای و    کارشناسی ارشد، رشته برنامه

 شناسی. روان

(، 1212)هاواهری  و محمدرضاا   نادیلی قسایدهواد   ؛خنادقی  اماین مقصاود   ؛ساداتفاطمه، هعفرنیا
هاي کالن و بنیادين اسالمی در نظام تعلیم  مثابه رويکردي براي کاربرد انديشه سازي به گفتمان

نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انساانی   ،و تربیت

 .مسسه آموزشی پژوهشی هزاره سولالکترونیکی، م صورت بهو مدیریت، 

مطالعات انقالب ، «نقش امنیت اقتصادی در حفظ انقالب اساالمی »ب(،  1200بزرگی، احمد )ههان

 .311ا300(، 11) 0، اسالمی

سازي سند راهبردي کشور  هاي اداره اجرايی ستاد اجرايی برنامه (،1210) محمدحسین، ههانگیری

 https://sanad.bmn.ir//fa/605: در امور نخبگان
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 ، قم: اسرا.مبادي اخالقی در قرآن (،1210) عبداهلل، هوادی آملی

، مجموعاه سامینارهای   شکاف بین ارزش و کنش از منظر علم الـنف  (، 1212هوارشکیان، عباس )

تخصصی گروه تعلیم و تربیت اسالمی، پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی، دانشگاه 

 فردوسی مشهد.
ــش (، 1213حسااینی، ساایدهالل )  ــل ش ــان گا مراح ــه گفتم ــوين اســالمی    ن ــدن ن ــازي تم : س

http://ensani.qomstp.ir 
 .311ا300(، 3) 1، خرداد 02فصلنامه ، «مصاحبه با دکتر خانبگی»(، 1202خانبگی، مهدی )

 . ویرایشتهران:  ،شناسی و علوم تربیتی روش تحقیق در روان ،(ب 1210) لیدوور، ع

: رحله برای حااکم کاردن گفتماان تمادن اساالمی در ههاان      نه م(، 1213پور ازغدی، حسن ) رحیم
http://www.rasad.org. 

اساالمی نظاام همهاوری اساالمی ایاران در       ا  هویات انقالبای  » (،1214) الهاام  ،آباادی  رسولی ثاانی 

 .00ا31 ،11، فصلنامه سیاست خارجی، «های مختل؛ سیاست خارهی گفتمان

: نهادسازي در تأسی  تمـدن بـزرا اسـالمی    سازي و جايگاه واژه(، 1211) ساوری، محمدمهدی
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=23036. 

: گراهـــا شناســـی گفتمـــانی ســـازندگی، اصـــالحات و ســـنت جريــان  (،1200) رضاااا، سااراج 
http://didban.ir/fa/news/2912 

(، وزارت آموزش و پارورش: شاورای عاالی    1211سند برنامه درسی ملی همهوری اسالمی ایران )
 آموزش و پرورش.

سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظاام تعلایم و تربیات رسامی عماومی همهاوری اساالمی ایاران         

 ورش.(، وزارت آموزش و پرورش: شورای عالی آموزش و پر1214)

 ، تهران: امیرکبیر.ول و فلسفه تعلیم و تربیتام(، 1210) علی، مداریشریعت

 ، تهران: امیرکبیر.فلسفه آموزش و پرورش(، 1210) اکبر علید، نژا شعاری

، گیـري نـوين   منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتمـاعی: جهـت  (، 1200شعبانی ورکی، بختیار )
 مشهد: به نشر.

هاای درسای    تحلیا محتوای کتاب»(، 1200ی )صالحی عمران، ابراهیم؛ صمد ایزدی و فرزانه رضای

، 10و  12، فصلنامه مطالعات برنامـه درسـی  ، «های آموزش ههانی دوره ابتدایی بر مبنای مللفه

 .111ا 101

http://ensani.qomstp.ir/
http://ensani.qomstp.ir/
http://www.adinehbook.com/gp/product/9646184022/ref=sr_2_1000_1/493-4672444-3542607
../../hpakmehrprof/AppData/Roaming/sss/Downloads/نه%20مرحله%20برای%20حاکم%20کردن%20گفتمان%20تمدن%20اسلامی%20در%20جهان
http://www.rasad.org/
http://www.rasad.org/
http://didban.ir/
https://www.adinehbook.com/gp/product/9640001821/ref=sr_1_1000_2
https://www.adinehbook.com/gp/product/9640001236/ref=sr_1_1000_6
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 .مرکز مطالعات راهبردي تربیت اسالمی(، 1210« )سازی صالحین طر  گفتمان»

اي مــديريت فراينــد تــدوين چــارچوبی مفهــومی بــر(، 1210عباساای، رسااول و حامااد اکبااری )

مجموعاه مقااوت   ، سازي الگوي اسالمی ايرانی پیشـرفت از مجـراي شـعارهاي ملـی     گفتمان

 .پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با موضوع الگوی پایه پیشرفت

ــان(، 1212عالمااااه، محمااااد )  ــازي  گفتمــ ــاومتی »ســ ــاد مقــ ــت   «اقتصــ ــه اســ  چگونــ

http://www.598.ir/fa/news/223260. 

، گازارش منتشرنشاده   سازي صالحین گفتمان(، 1210علم الهدی، سید عبدالرسول و سجاد شایخها ) 

 کانون تربیت و نهاد، مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمی.

بلکه يک مبنـاي نظـري    ،اقتصاد مقاومتی يک شعار نیست(، 1210آبادی، محمدرضا ) علیزاده محمد

 .http://www.bornanews.ir86-86/462367: است

ــان (، 1212غفاااری، عبااداهلل ) ــیوه گفتم ــرورت و ش ــرآن  ض ــان در ق ــه انس ــون نقش ــازي پیرام : س
http://ystc.ir. 

ــه  (، 1213) محماااد ،فااااطمی ــم در منظومـ ــد علـ ــان تولیـ ــالب    گفتمـ ــر انقـ ــري رهبـ : فکـ
http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5744. 

 ، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.سیاست صدور انقالب اسالمی(، 1200نژاد، علی ) فال 

محور برای مقایسه نقش کاارکردی   مدل تحلیلی مرهعیت» (،1210) وکیلیالهه  و ابراهیم ،کالنتری

شی پژوهشنامه انقـالب  فصلنامه علمی ـ پژوه ، «روحانیت در نهضت مشروطه و انقالب اسالمی

 . 123ا141(، 10) 0، اسالمی

: سـازي الگـوي اسـالمی ـ ايرانـی پیشـرفت       اصل اساسـی گفتمـان   (،1210کالنتری، عبدالحسین )
http://www.bashgah.net/fa/content/show/94893. 

، ترهماه  ها و ساختارها اي: مؤلفه پژوهش نظريه(، 1210ند سی. شورت )گرو، ریچارد دبلیو و ادمو

 محمد عطاران.

 ، تهران: سمت.شناسی مطالعات برنامه درسی روشتا(،  محمود مهرمحمدی و همکاران )بی

تدوین نظریه برنامه درسی برای آموزش و پرورش همهاوری  ضرورت »(، 1202) بهرام ،پور محسن

 .112ا11(، 1) 2، هاي آموزشی نوآوري، «اسالمی ایران

http://www.598.ir/fa/news/223260/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.598.ir/fa/news/223260/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.598.ir/fa/news/223260
http://www.598.ir/fa/news/223260
http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-86/462367-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-86/462367-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ــان(، 1210مطیاااااع، حساااااین )  ــونگی    گفتمـــ ــی و چگـــ ــتی، چرايـــ ــازيت چیســـ  :ســـ

http://dr-motie.ir/index.aspx?pid=99&articleid=98049. 

ــان   (، 1210معاااف، علیرضااا ) ــدم گفتم ــورت ع ــالب در ص ــتحاله انق ــا و اس ــر مس ــازي خط  :س

http://cbo.ir/story/14917. 

 .بیانات پ  از نمايشگاه دستاوردهاي فناوري نانو(، 11/11/1212مقام معظم رهبری  )

الگاوی اساالمی   طراحای  مرکاز  »دیدار اعضاای شاورای عاالی    (، 41/43/1210مقام معظم رهبری )

 .با رهبر انقالب« پیشرفت ایرانی

 .تشکیل جلسه سران قوا در حضور رهبر انقالب(، 41/13/1213مقام معظم رهبری )

ديدار اعضاي شوراي عالی مرکز طراحی الگوي اسالمی ايرانی (، 10/13/1211مقام معظم رهبری )

 .پیشرفت با رهبر انقالب

 .هاي اقتصاد مقاومتی بیانات در جلسه تبیین سیاست(، 34/13/1213مقام معظم رهبری )

 .هاي کلی اقتصاد مقاومتی بالغ سیاستابیانات (، 24/11/1213مقام معظم رهبری )

 . بیانات در ديدار کارگزاران نظام(، 21/41/1201مقام معظم رهبری )

مرکاز  ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی ، تهران: ها و بازنمايی رسانه (،1201) سیدمحمد، مهدیزاده

 .ها مطالعات و تحقیقات رسانه

مجلـه  ، («از نگااه اماام علای)ع    ،نقش نخبگان در تحووت اهتمااعی »(، 1201)سیدضیاء  ،هاشمیا 
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