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Abstract 
     The purpose of the present study is to analyze quantitatively the attention to the 

concepts and values of sacred defense in secondary school humanities textbooks in 

high school in the scholastic year of 00-09.  The statistical population of the study 

includes all of humanities textbooks. The research method is quantitative content 

analysis. 

     The results show that most of the articles on the subject of sacred defense have 

been found in the provincial books (13 provinces).  After that, in the book of 

defense preparation, the subject of sacred defense has been more mentioned and also 

its subjects and values has been mentioned in Persian and Persian literature books. 

But, in the books of philosophy, logic, teachings of divine religions and ethics of 

religious for the minorities of religious, mathematic and statistic, human beings and 

environmental studying and also in the book of entrepreneurship and production 

workshops, there is no mention of sacred defense. At the end there are presented 

some suggestions. 
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چکیده
های درسی رشاته های دفاع مقدس در کتابی میزان توگه به مفاهیم و ارزشتحلیل کمهدف از پژوهش حاضت 

باشاد. گامعاه آمااری پاژوهش شاامل کلیاه می 37-36علوم انسانی مقطع دوم متوساطه )دبیتساتان  در ساال تحصایلی 

 ی کمی است.اهای رشته علوم انسانی است. روش پژوهش تحلیل محتوکتاب

      هاای اساتان ش(اسایمطلاب در اصاوص موضاوع دفااع مقادس در کتاب نتای، پژوهش نشان داد کاه بیشاتتین

استان  آمده است. پا از آن در کتاب آمادگی دفااعی مطالاب بیشاتتی در اصاوص دفااع مقادس آورده شاده  22)

هاای ها به موضوع دفااع مقادس و ارزشهای فارسی و ادبیات فارسی بیش از سایت کتاباست. پا از آن نیز در کتاب

های دی(ی، ریاضی و آماار، های فلسفه، م(طن، تعلیمات ادیان الهی و ااالق ویژه اقلیتشده است. در کتابپتدااتهآن 

در پایاان  ،ای به موضوع دفاع مقدس نشاده اساتگونه اشارهو کارگاه کارآفتی(ی و تولید نیز هیچ ستیزایمحانسان و 

هایی ارائه شده است.نیز پیش(هاد

های درسی، دفاع مقدس، رشته علوم انسانیتحلیل محتوای کمی، کتاب :هاواژه دیکل
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 مقدمه 

کفت و نفااق علیاه  یگبهه، گ(  تمام تتصحیحگ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان، یا به عبارت 

آغاز گتدید و پاا از هشات ساال فاتاز و نشایب در  2203شهتیور سال  22ملت ایتان، در تاریخ 

ایان گ(ا  ناابتابت اسات. رهبات  ایش(اسا(امهان رسید. این معتفی ظاهتی و به پای 2276تیتماه سال 

حادثه عجیبای باود...  واقعاًی گ( ، این حادثه»: فتمای(دمیمعظم انقالب اسالمی در این اصوص 

را بیاان  هاااینتواناد ، باید آثار گ(  را کشف و حفظ ک(ایم... تااریخ نمیتوانیممیما تا آنجا که 

 –بگوی(اد  شاودنمی کاهنیااواه(د گفت هشت سال گ(ا  شاد. دیگات بیشاتت از  ک(د. در تاریخ

المبین شد؛ در فالن تاریخ؛ فالن اواه(د گفت؛ در فالن تاریخ، عملیات فتح یکییکیرا  هاعملیات

کجا و حقیقت آنچه کاه  هاایننیتو شتکت داشت؛ پیتوزی به دست آمد، اما  قدرنیاعملیات شد؛ 

ملات ایاتان در دفااع از مملکات ااود   2262ای، علای، )اام(اه «.گ شته، کجاا؟ هادر این میدان

بسیار زیادی متحمل شدند، از گمله: شهادت هزاران نفت از متدان و زنان، اتاب شادن  هایسختی

 هایاساارتبخش وسیعی از شهتهای کشورمان، آواره شادن تعادادی زیاادی از ماتدم، تحمیال 

 مادی فتاوان و ... .

بسیاری صاورت گتفتاه اسات تاا مفااهیم و  هایکوششپا از دفاع مقدس  هایسالدر ای 

بعادی م(تقال شاود،  هاینسالدر گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان باه  گتفتهشکلواالی  هایارزش

سی(مایی مختلفای ساااته شادند، آثاار ه(اتی  هایفیلمزیادی به رشته تحتیت درآمدند،  هایکتاب

به درستی م(تقل شوند.  هاارزشمختلف سعی شده است تا این  هایشیوهو به  تولیدشدهگوناگونی 

، یااام(اه)«. این گ(ا ، یاک گا(، اسات: »فتمای(دمیرهبت معظم انقالب اسالمی در تعبیتی زیبا 

گدیاد  هاینسالدفااع مقادس باه  هاایارزشبه هماین اااات، ش(اسااندن مفااهیم و   2262علی، 

مخصوصاااً دانااش آمااوزان  ماادیتان و )گدیااد  هاینساال ضااتورتی انکارناپاا یت اساات، چااتا کااه

 توان(ادمیاز تجتبیاات واالی دفااع مقادس  گیاتی الگاوانقالب اسالمی هست(د که باا  سازانآی(ده

 کشتی انقالب اسالمی را به ست م(زل مقصود بتسان(د.

اگات چاتا کاه  باشاد؛میدرسای  هاایکتاب هاارزشبتای انتقال این  هاقالب تتینمهمیکی از 

 هااآنمطلبی در قالب یک مقاله ارائه شده یا در ک(فتانا علمی اتح گتدد، شاید افتاد محدودی 

را مطالعه کتده یا بشا(وند، ولای اگات ایان مطالاب در قاالبی ناو و گا اب مان(اد یاک داساتان، در 
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(اد را دیاده و مطالعاه اواه هااآنمتمادی  هایسالدرسی آورده شود، افتاد بیشتتی در  هایکتاب

با توگه به اهمیت واالی مقوله دفاع مقدس ما در این تحقین به بترسی میزان  . 2266)رع(ایی، کتد 

 .پتدازیممیدرسی رشته علوم انسانی )مقطع دوم متوسطه  به موضوع دفاع مقدس  هایکتابتوگه 

 مسئلهبیان 

مقادس اسات.  ارزشام(د و هاافته( دفاع از میهن در مقابل بیگانگاان هماواره و در تماامی 

یااد « دفااع مقادس»گ(  تحمیلی هشت ساله عتاق علیه ایتان نیز کاه باه زیباایی از آن باا ع(اوان 

ها و مفااهیم واالی . به همین ااات ضتوری است که ارزششودمی، در این زمته محسوب شودمی

ارتبااب  واساطهبه. یکی از گاهاایی کاه گتددبعد از گ(  به اوبی م(تقل  هاینسلدفاع مقدس به 

 وپتورشآماوزشنقش کلیدی و حیاتی ایفا نمایاد،  میاندر این  تواندمیگدید  هاینسلمستقیم با 

 است.

در دوران دفاع مقدس، مع(ویتی که در گوانان به وگود آمده بود، نه از روی تظاهت و ریا باود 

مباارزه باا  یواسطهبهو نه از ست پیتی و ناتوانی؛ آنان در نهایت ااالص و در ع(فوان گوانی و ت(ها 

 بادیلیبی هایصاح(ه ،دوران دفااع مقادس هاایزیباییهوای نفسانی به این مقامات عالی رسیدند. 

آن را فقا در کتبالی حسی(ی بتوان یافت؛ که چگوناه گواناان و نوگواناان  ینمونهاست که شاید 

کاری در ش(اس(امه اود، کم سن و سال دبیتستانی و گاهی راه(مایی، با گتیه و التماس و حتی دست

بایش از  شماربی. حضور دادندمیگ(  علیه دشم(ان اسالم را نشان  هایگبههاشتیاق به حضور در 

را تشاکیل  هاگبههدرصد نیتوهای اعزامی به  72که ) معلمتتبیتو دانشجوی  آموزدانشهزار  230

ک یتی از آنان در دوران دفااع  یعدهو گانباز و آزاده شدن  آموزدانش 2722  و شهادت دادندمی

فتاوانی را باتای  هایدرساست که  البیشهادتمقدس، نشانگت تحولی بزرگ و روحیه مع(وی و 

 ما دارد. سازآی(دهنسل گوان و 

دفااع  هاایارزشمکتر مقاام معظام رهباتی بات انتقاال مفااهیم و  تیکیدهایمتیسفانه با وگود 

واالی  هاایارزشکاه  رسدمین با این عتصه، به نظت مقدس و ضتورت آش(ایی هتچه بیشتت گوانا

. مدارس از گمله نهادهاایی هسات(د کاه پاا از ااانواده باشدمیدفاع مقدس رو به کمتن  شدن 

بیشتتین تیثیت را بت روی دانش آموزان دارند.
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و فته(ا  اصایل اساالمی ملای و تااریخی باه  هااارزشاز اهداف مهم نظام آموزشی کشور انتقال 

است. مهم بتاوردار  ااصیدفاع مقدس در این میان از گایگاه  هایارزشآموزان است که  دانش

 ایگوناهبهبه دانش آموزان ارائه شود تا توسا آنان  گانبههمهعمین و  اوربهها است که این ارزش

حاد فهام  درسای در هاایکتاباز محتوای  توانمیتیمین این دیدگاه،  م(ظوربهگامع درونی شود. 

 . 2232)افشار،  دانش آموزان استفاده کتد

درسای بات داناش  هاایکتابدفااع مقادس و تایثیت  هاایارزشحال با توگه به اهمیت واالی 

درسای  هاایکتابانقالب اسالمی، ما بت آن هستیم کاه میازان توگاه  سازانآی(ده ع(وانبهآموزان؛ 

 دس را مورد بترسی قتار دهیم.دفاع مق هایارزشرشته علوم انسانی )مقطع متوسطه دوم  به 

آموزشی و پتورشای در چاارچوب  هایفعالیتایتان، غالب  وپتورشآموزشدر الگوی نظام 

نقشای  توانادمی. کتاب درسی از کارآمدتتین ابزارهاایی اسات کاه گیتدمیکتاب درسی صورت 

ساب باا تاتوی، تحقن رفتارهای عملی مت(ا ساززمی(هدفاع مقدس داشته و  هایارزشمهم در تتوی، 

باش(د  هاارزشاین  ده(دهادامهدر آی(ده  رودمیفته(  دفاع مقدس در بین کسانی باشد که انتظار 

 هاایدورهفته(گای در دوره متوساطه و  هاایاودبااتگیواقعیت این است که  . 2269)صباغیان، 

داناش آماوزان و ب(اابتاین، از اتیان محتاوای بتناماه درسای باین  ؛افتااده اساتباالتت از آن اتفاق 

فته( ، باید رابطه محکم و مطمئ(ی به وگود آید. مواد درسی علوم انسانی، از قبیل تاریخ، زبان و 

بیش از سایت دروس باا تقویات فته(گای ت(اساب دارناد )ملکای،  ش(اسیگامعهادب فارسی، ه(ت و 

در  انادتومیدرسای  هاایکتاببترسی میزان توگه باه موضاوع دفااع مقادس در  . 66، ص 2263

های رشته علوم انسانی مسثت باشاد. باا توگاه باه ماهیات و آی(ده بتای تیلیف کتاب هایریزیبتنامه

اهمیت رشته علاوم انساانی و نظاتی باودن آن و از آنجاایی کاه بخاش اعظمای از داناش آماوزان 

کشورمان در این رشته در حال تحصیل هست(د، در صورت عدم توگه باه موضاوع دفااع مقادس و 

. ایان شادو مفاهیم متتبا با آن، دانش آموزان با تاریخ غ(ی دفاع مقدس بیگاناه اواه(اد  هاارزش

و  هااارزش شاودمیمسئله به اودی اود، هم بتای کشور ما تهدیاد محساوب شاده و هام باعا  

 زمان تغییت پیدا ک(د. متوربهالگوهای دانش آموزان 
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 تحقیق اصلی الؤس

سانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟درسی رشته علوم ان هایکتابدر 

 فرعی هایسؤال

درسی انگلیسی و کتاب کار انگلیسی و عتبی، زباان قاتآن و عتبای رشاته  هایکتابدر  -2

 علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟

میزان به مفاهیم دفاع  رشته علوم انسانی به چه ش(اسیتاریخدرسی تاریخ و  هایکتابدر  -3

مقدس توگه شده است؟

درسی دین و زندگی و معارف اسالمی رشته علوم انسانی به چه میازان باه  هایکتابدر  -2

 مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟

بی(ش دی(ی  درسی تعلیمات ادیان الهی و ااالق و ضمیمه دین و زندگی و هایکتابدر  -9

انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شاده دی(ی  رشته علوم  هایاقلیت)ویژه 

است؟

فارسی، ادبیاات فارسای و زباان و ادبیاات فارسای، علاوم و ف(اون ادبای و  هایکتابدر  -0

نگارش رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟

هیم دفاع مقدس توگاه م(طن و فلسفه رشته علوم انسانی به چه میزان به مفا هایکتابدر  -7

شده است؟

و علوم اگتماعی رشته علوم انساانی باه چاه میازان باه  ش(اسیگامعهدرسی  هایکتابدر  -6

مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟

درسی گغتافیا رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگاه  هایکتابدر  -6

شده است؟

م به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شاده در کتاب درسی آمادگی دفاعی پایه ده -3

است؟

  به چه میزان باه مفااهیم دفااع مقادس هااستانکلیه )درسی استان ش(اسی  هایکتابدر  -22

توگه شده است؟
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، ریاضای و آماار، ایرساانهدرسی رشته علوم انسانی )تفکات و ساواد  هایکتابدر سایت  -22

، روانش(اسی، ریاضی پایه  باه چاه ستیزایمحکارگاه کارآفتی(ی و تولید، ه(ت، انسان و 

میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟



 ادبیات پژوهش

 پیشینه

بترسی و تحلیال میازان توگاه باه مفااهیم »  در پژوهش اود به 2267سبحانی نژاد و هتندی )

پ(، ساسال . در این پژوهش اندپتدااته« درسی دوره ابتدایی و راه(مایی هایکتابدفاع مقدس در 

درسای فارسای، دی(ای، اگتمااعی و تااریخ دوره  هاایکتابپژوهشی با هدف تحلیل میازان توگاه 

مفهومی متتبا با دفااع مقادس، ااتح و ماورد بترسای  هایمسلفهابتدایی و راه(مایی به محورها و 

واقع شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا اسات، گامعاه پاژوهش نیاز شاامل 

ع(وان کتاب درسی فارسی، دی(ی، اگتماعی و تاریخ دوره ابتدایی و راه(مایی تحصیلی چاپ  چهار

 هااآنگلاد کتااب درسای  باوده اسات کاه هماه  وچهاربیسات)در مجموع  63-62سال تحصیلی 

، چک لیست تحلیال محتاوای گیتیاندازه. ابزار اندشدهنمونه انتخاب و مورد بترسی واقع  ع(وانبه

از شااااآ آمااار توصاایفی مااورد  گیااتیبهتهپااژوهش نیااز بااا  هاییافتااهبااوده و محقاان سااااته 

. در 2پاژوهش بیاانگت آن اسات کاه  هاییافتاه تتینعمادهآماری قتار گتفته است.  وتحلیلتجزیه

مفهومی ماتتبا باا دفااع مقادس  هایمسلفهمتتبه به  322 ،مجموع چهار ع(وان کتاب مورد بترسی

، 293، 967فارسی، دی(ی، اگتماعی و تاریخ به تتتیب  هایکتابدر  توگه شده است. روند م کور

توگه به محاور  تتینبیش ،. در بین چهار محور مفهومی مورد بترسی3متتبه بوده است.  66و  262

اگتماعی بوده است و باه  هایاسارتتوگه به محور  تتینکمو اصطالحات دفاع مقدس و  هاواژه

 هاایکتاب. در 2توگهی نشاده اسات.  گونههیچالقیت و اودکفایی دو محور مفهومی؛ ابتکار، ا

درسای  هایکتابتوگه به مفاهیم دفاع مقدس شده است و در  تتینبیشدرسی پایه دوم راه(مایی 

 گونه توگهی به این مفاهیم نشده است.پایه دوم ابتدایی هیچ

یازان توگاه باه مفااهیم بترسای م»  در پژوهش اود باا ع(اوان 2266سبحانی نژاد و یوزباشی )

درسای فته(ا  اساالمی و تعلیماات دی(ای دوره  هاایکتابفته(  ای ار و شاهادت در محتاوای 
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عوامل مبین فته(  ای ار و شهادت شامل  تتینعمده. 2به این نتای، دست یافت(د: « راه(مایی کشور

، البایاشاونت، ااداگویی، معارضاه باا ااواهی دگات، ازاودگ شتگیکشته شدن در راه ادا، 

مبارزه باا تجااوزگتی و ظلام، مباارزه در راه اادا، کااری بااالتت از وظیفاه انجاام دادن، تاالش و 

سازندگی، مقاومت و ایستادگی، عمال شایساته انجاام دادن، بصایتت و بیا(ش، مشاارکت در کاار 

گتوهی، تقوا و پتهیزکاری، متدن با عزت و شتافت، م(ادی عدالت، ادای تکلیف الهی، ق(اعات و 

. در مجماوع، 3ت، توکل بت ادا و فاداکاری، صاداقت و حقیقات و دوری از دنیاپتساتی اسات صب

درسی فته(  اسالمی و تعلیمات دی(ی دوره راه(مایی حاکی از این بود که ایان  هایکتابتحلیل 

. بیشتتین توگه به عوامل 2متتبه به عوامل فته(  ای ار و شهادت توگه کتده است.  333، هاکتاب

. کمتاتین توگاه باه 9متتبه  بوده است.  09متتبه  مقاومت و ایستادگی ) 79با ظلم و گهل ) مبارزه

   بوده است.متتبهیکعوامل کاری بیشتت از وظیفه انجام دادن )بدون توگه  و تالش و سازندگی )

ابتاادایی  یدورهارزیااابی بتناماه درسای »  در تحقیاان ااود باه 2232متزوقای و فوالدچ(ا  )

. اگتچه موضوع تحقین دفاع مقادس اندپتدااته« حتوا  از م(ظت فته(  ای ار و شهادت)اهداف و م

. به دلیل روش تحلیال کاه 2بتای تحقین حاضت پیشی(ه مفیدی باشد:  تواندمینیست، اما به دو دلیل 

. دفااع مقادس و فته(ا  آن 3تحلیل محتوا است و باا روش تحلیال ایان تحقیان همخاوانی دارد 

توگه به دفااع مقادس را در توگاه باه ای اار و  توانمی(  ای ار و شهادت است و زیتمجموعه فته

 یحاوزهکه در اهداف کلی ت(هاا در  دهدمیشهادت مورد بترسی قتار داد. نتای، این تحقین نشان 

اهداف سیاسی دو مورد و در اهداف اعتقادی دوره ابتادایی نیاز  یحوزهاگتماعی یک مورد و در 

کاه در  دهادمی. نتای، تحلیل محتوا نشاان اندپتدااتهاور مستقیم به این موضوع  ت(ها یک مورد به

ابتدایی، بیشتت به مبانی ای ار و شاهادت پتدااتاه شاده اسات. همچ(این از باین  یدورهکتب درسی 

است و از  شدهپتدااته گتاییحنمبانی ای ار و شهادت بیشتت به صفات متعالی، همدلی و  هایمسلفه

 بیشتتی بوده است. موردتوگهمعتفی الگوها  یمقولهمفاهیم ای ار و شهادت نیز  هایفهمسلبین 

 هایکتاببترسی مفاهیم ای ار و شهادت در »  در پژوهش اود به 2232افشار و سبحانی نژاد )

 ت. این پژوهش، با هدف تعیین میزان توگه به مفاهیم ای ار و شهاداندپتدااته« درسی دوره ابتدایی

و بتای تجزیاه و  . این پژوهش از نوع کیفیه استدرسی دوره ابتدایی صورت گتفت هایکتابدر 

. گامعه پژوهشای شاامل ه استتحلیل ااالعات از تحلیل اس(ادی به همتاه تحلیل محتوا استفاده شد
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اساا(اد و ماادارک مااتتبا و در دسااتتس نظااتی و تحقیقاااتی در زمی(ااه مفاااهیم ای ااار و شااهادت و 

بوده اسات. در بخاش تحلیال اسا(ادی،  32-33سی دوره ابتدایی چاپ سال تحصیلی در هایکتاب

ای ار و شهادت بترسی شد. در  هایمصداقنشد، ل ا همه اس(اد به م(ظور مشخآ کتدن  گیتینمونه

گلد کتاب درسی دوره ابتدایی، به شیوه هدفم(د، انتخااب و در واحادهای  22بخش تحلیل محتوا 

  اشاکال، 0 هاساسال  9 هاافعالیت  تکاالیف و 2  گماالت و مضاامین 3ماه   کل2تحلیل محتوایی 

و  باتداریفیش  سایت تحلیل محتوا شده است. ابزار گاتدآوری داده شاامل فاتم 7 هانقشهتصاویت، 

پاژوهش شاامل ماوارد زیات ها یافتاه تتینعمدهدرسی بوده است.  هایکتابسیاهه تحلیل محتوای 

باتای اساتفاده در تایلیف  تن سااتار عوامل مفهومی ای ار و شاهاداست: ضتورت اتاحی و تدوی

درسی دوره ابتدایی مشهود است. میزان توگه به انواع عوامل مفهومی ای ار و شهادت در  هایکتاب

دوم، پا(جم و  هایسالدرسی فارسی بخوانیم سال دوم ابتدایی، فارسی ب(ویسیم  هایکتابمحتوای 

اول، پ(جم و چهارم و تعلیمات اگتماعی سال چهارم، کمتات از ساایت  هایسالششم، آموزش قتآن 

 لیال  تج2عامل مفهومی ای ار و شهادت توگه به عوامل مفهومی  29درسی است. از بین  هایکتاب

  9شاهادت و ای اارگتی  گتتداعیو مفاهیم  هانام  2  صفات شهید و ای ارگت 3از شهید و ای ارگت 

  نام شهید، بیشتت از سایت عوامل مفهومی است. از بین دو ناوع اشااره در 0 نمادهای شهید و ای ارگت

درسی مورد بترسی، توگه به اشاره مستقیم در عوامل مفهومی ای ار و شاهادت،  هایکتابمحتوای 

 بیشتت بوده است.

بترسی میزان توگاه باه دفااع مقادس در کتاب درسای »اود به  نامهپایان  در 2239دژپخش )

دفااع  یمحتاوا لیاپاژوهش تحل ایان هدف پتدااته است.« اعی دوره متوسطه اول ایتانعلوم اگتم

  بود. مطالعاه فاوق، میقد ییمعادل دوره راه(ما) اولمقطع متوسطه  یمقدس در کتب علوم اگتماع

دفااع مقادس  و  هایمسلفاهباه  یابی)در بخش دست یاس(اد لیو تحل یفیروش از نوع پژوهش توص

انجام گتفت. گامعه   یاگتماع ماتیتعل یدرس هایکتاب یمحتوا لیش تحلدر بخ) یمحتو لیتحل

مقطع متوسطه اول باود. در  گانهسهمقطع  یاگتماع ماتیتعل شدهتدوینکتب  کلیه ،پژوهش یآمار

 یای. روااسات اساتفاده شاده یاگتمااع مااتیتعل هایمسلفاه  اههیسا) لیساتپژوهش از چاک  نیا

ها داده لیشد. در تحل دییو استادان دانشگاه تی نظتانصاحباز  یتوسا تعداد ستیچک ل ییمحتوا

اهاداف ماورد  کیاپاژوهش باه تفک هاییافته نیتتعمده درصد  استفاده شد.) نسبتو  یاز فتاوان
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دفااع مقادس شاده  یهالفاهسباه م یاول مقطع متوسطه اول توگه کما هیدر پا از: اندعبارت یبترس

 درصاد 27796 معاادل) فتاوانای 0باوده باا  تیدفاع مقدس به ام( هایمسلفهتوگه به  نیشتتی. باست

 مااتیباود. درکتااب تعل کمتاتین  %2) فتاوانیلفه دفاع مقدس با صفت سشده  و م افتی هایمسلفه

دفااع  هاایواژه نیدفاع مقدس شده بود. از با یهالفهسبه م یدوم مقطع متوسطه اول، توگه کم هیپا

 فتاوانای صافترا داشته و واژه دفاع مقدس با  یفتاوان نیشتتیدرصد ب 26با  نیواژه امام حس ،مقدس

دفاع مقدس  یهالفهسبه م یاول مقطع متوسطه سوم توگه کم هیمقدار را داشت. در پا کمتتین  2%)

لفه و واژه دفاع سم نیشتتیدرصد ب 22730معادل با  یفتاوان 0، واژه انقالب با هایافته نیشده بود. از ب

 گانهساه یهاهیپا ماتیعلت هایکتاب دررا داشت.  یفتاوان نیکمتت  %2 معادل) فتاوانی 2مقدس با 

 یاز محتاوا درصد 29/2دفاع مقدس بوده که  یهالفهسکلمه در ارتباب با م 297مقطع متوسطه اول 

دفااع مقادس شاده  یهالفاهسبه م یدر مقطع متوسطه اول توگه کم نیب(ابتا ؛شدیکتاب را شامل م

 .نشده بود یتوگه چیه یدفاع مقدس با صفت فتاوان مسلفه گانه بهسه یهاهیپا نیر ببود. د

« ادبیات فارسای»و « دی(ی»درسی  هایکتابتحلیل محتوای »  در مقاله اود به 2239رضوی )

 یمحتاوا لیامقاله باا هادف تحل نیاپتدااته است. « دفاع مقدس هایمسلفه اساس بتدوره متوسطه 

دفااع مقادس  گانهشاش هایمسلفهمتوسطه بت اساس  رهدو یفارس اتیو ادب ی(ید یدرس هایکتاب

را باه  هامسلفه نیا اندتوانستهمزبور  هایکتاب ایسسال است که آ نیو به دنبال پاسخ به ا شدهتدوین

« مضامون لیامحتاوا و واحاد تحل لیالتح»و از ناوع  «یفیتوص» نیانعکاس ده(د؟ روش تحق یاوب

متوساطه  رهدو ی(ایو د یفارس اتیع(وان کتاب ادب 3مسلفه،  7 یمصداق بتا 23 نییاست. پا از تع

 بیو ضات 23/2آن  یکاپاا ییایاپا بیباوده کاه ضات ساتیچک ل گیتیاندازه یلهانتخاب شد. وس

نشاان داد در هات دو گاتوه کتااب، باه  ،یو اعتبار مطلوب داشته اسات. نتاا 36/2متکب آن  ییایپا

 ،یداریپا»توگه در هت دو گتوه، به  نیتوگه شده است. کمتت یا به اوبعاشور امیو پ یصفات متعال

اندازه به کار  کیبوده است. ده مصداق بتتت در دو گتوه کتاب، به  «یاسیشهادت و اقتدار س  ار،یا

 یاهساه پا یفارس هایکتابدر  هنشان داد شش مسلفه موضوع مطالع ،ینتا نیبتده نشده است. همچ(

 .اندداشته ی(ید هایکتابنسبت به  یبهتت تیوضع یلیتحص
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تعاریف عملیاتی

  در مقابال رژیام 2203-2276ماتدم ایاتان ) ساالههشتپایداری و مقاومات  دفاع مقدس:

 بع ی عتاق است.

، 2شامل انگلیسی پایه دهام، کتااب کاار انگلیسای  درسی انگلیسی و عربی: هایکتاب

پایاه دهام، عتبای زباان  2یازدهم، عتبی زبان قاتآن  انگلیسی پایه یازدهم، کتاب کار انگلیسی پایه

 دانشگاهیپیشپایه یازدهم، عتبی دوره  3قتآن 

  از بع ت پیامبت 3 ، تاریخ )2شامل تاریخ ایتان و گهان باستان )درسی تاریخ:  هایکتاب

 دانشگاهیپیشدوره  ش(اسیتاریخاسالم تا پایان صفویه، 

، معاارف 3دیان و زنادگی  ،2یان و زنادگی شامل ددرسی دین و زندگی:  هایکتاب

 دانشگاهیپیشاسالمی )دین و زندگی  دوره 

شامل تعلیمات ادیان الهی و اااالق درسی تعلیمات ادیان و اخالق الهی:  هایکتاب

دی(ای، ضامیمه دیان و  هایاقلیت  ویژه 3دی(ی، تعلیمات ادیان الهی و ااالق ) هایاقلیت  ویژه 2)

 دی(ی  هایاقلیت)ویژه  دانشگاهیپیشس(ت، بی(ش دی(ی دوره   ویژه اهل 3زندگی )

، علاوم و ف(اون 2شامل فارسای درسی فارسی و ادبیات فارسی و نگارش:  هایکتاب

، ادبیاات فارسای )قافیاه، عاتوض، 3، نگاارش 3، علاوم و ف(اون ادبای 3، فارسی 2، نگارش 2ادبی 

 دبیات فارسی عمومی، زبان و ادانشگاهیپیشو نقد ادبی  دوره  ش(اسیسبک

شامل م(طن، فلسفه، فلسفه )آش(ایی با فلسفه اساالمی  درسی منطق و فلسفه:  هایکتاب

 دانشگاهیپیشدوره 

، 2 ش(اساایگامعهشااامل  و علددوم اجتمدداعی: شناسددیجامعددهدرسددی  هددایکتدداب

 دانشگاهیپیش، علوم اگتماعی دوره 3 ش(اسیگامعه

 دانشگاهیپیش، گغتافیا دوره 3ان، گغتافیا گغتافیای ایت درسی جغرافیا: هایکتاب

، کارگااه کاارآفتی(ی و 3، ریاضی و آماار ایرسانهتفکت و سواد  درسی: هایکتابسایر 

، ریاضاای پایااه دوره 3، ریاضاای و آمااار ش(اساایروانتولیااد، ه(اات، انسااان و محاایا زیساات، 

 دانشگاهی.پیش
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 روش تحقیق

-میین از نوع توصیفی و تحلیل محتوای کمی درسی، روش تحق یهاکتاببا توگه به تحلیل 

هاای رشاته علاوم انساانی مقطاع دوم متوساطه )دبیتساتان  در این تحقیان ابتادا کلیاه کتااب .باشد

مختلف تحصیلی مقطاع دوم  هاییهپاهم ع(وان و هم موضوع در  یهاکتابشد، سپا  یآورگمع

لحاا  میازان توگاه باه  باه هاکتاب شد، پا از آن هتیک از یب(ددستهمتوسطه رشته علوم انسانی 

آن مورد بترسی قتار گتفت. شیوه کار به این صاورت  یهاارزشموضوع دفاع مقدس و مفاهیم و 

مورد مطالعه، هت درسی که به موضوع دفاع مقادس ماتتبا باود، ماورد  یهاکتاببود که در کلیه 

با موضوع دفااع مقادس،  ، به این صورت که تعداد صفحات متتباگتفتیمتحلیل و بترسی قتار 

استختا  شد و ااالعاات آن  هاکتابو... از  هاینقاش، تعداد هاعکامتتبا، تعداد  یهامتنتعداد 

 شد.هم موضوع مقایسه می یهاکتابو با سایت  دهییگامتبواه  یهاگدولدر 
 

 هایافته

دوم متوساطه   درسی رشته علوم انسانی )مقطع یهاکتاببا توگه به هدف تحقین، هتیک از 

 میزان توگه به مفاهیم و موضوعات دفاع مقدس مورد بترسی و تحلیل کمی قتار گتفت. ازنظت
 

 سؤال اول تحقیق

رشته علوم  یزبان قتآن و عتب ،یو عتب یسیو کتاب کار انگل یسیانگل یدرس یهادر کتاب

 دفاع مقدس توگه شده است؟ میبه مفاه زانیبه چه م یانسان

های انگلیسی و عتبی رشته میزان توگه به موضوع دفاع مقدس درکتاب – 2گدول شماره 

 علوم انسانی

 عنوان کتاب پایه
عنوان 

 درس

نوع طرح 

 در کتاب
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

تعداد 

صفحات 

 مرتبط

 دهم
کتاب کار 

 انگلیسی
- - - - - 
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 2 222 2 تصویت Lesson 2 انگلیسی دهم

 دهم
زبان  عتبی

 قتآن
- - - - - 

 - - - - - انگلیسی زدهمیا

 یازدهم
کتاب کار 

 انگلیسی
- - - - - 

 یازدهم
عتبی زبان 

 قتآن
- - - - - 

 - - - - - عتبی دانشگاهییشپ

 2 222 2 گمع
 

و در بترسای ساسال اول تحقیان مشاخآ شاد کاه در باین  2گادول شاماره  یهاادادهبتابات 

)شهید  یاهستهایه دهم تصویت شهدای کتاب انگلیسی پ 60مشخآ شده، ت(ها در صفحه  یهاکتاب

  به ع(وان یک م ال درسای نژادییرضاعلی محمدی، شهید شهتیاری، شهید احمدی روشن، شهید 

عتبی زبان قتآن، کتاب کار انگلیسی، انگلیسی پایه یازدهم، کتاب  یهاکتابآورده شده است. در 

مطلبی در  گونهیچه دانشگاهییشپعتبی کار انگلیسی پایه یازدهم، عتبی زبان قتآن پایه یازدهم و 

 اصوص دفاع مقدس نیامده است.
 

 سؤال دوم تحقیق

رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع  ش(اسیتاریخدرسی تاریخ و  هایکتابدر 

 مقدس توگه شده است؟

 نیتاریخ رشته علوم انسا هایکتابمیزان توگه به موضوع دفاع مقدس در  – 3گدول شماره 

 عنوان کتاب پایه
عنوان 

 درس

نوع طرح 

 در کتاب
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

تعداد 

صفحات 

 مرتبط

 - - - - -: ایتان و 2تاریخ  دهم
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 گهان باستان

 - - - - - 3تاریخ  یازدهم

 پیش

 دانشگاهی
 2 222 2 متن 2 ش(اسیتاریخ

 2 222 2 گمع
 

 223م تحقین مشخآ شد که در صفحه و در بترسی سسال دو 3گدول شماره  یهادادهبتابت 

آماده اسات، در ایان  هاگ( مطلبی در اصوص تاریخ  دانشگاهییشپمقطع  ش(اسییختارکتاب 

آن  درقسمت از گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان به ع(وان یاک نموناه ااوب یااد شاده اسات کاه 

دشان یا به قلم دیگتان به آنان به قلم او نامهیزندگبسیاری از قهتمانان ملت ایتان شتکت داشت(د و 

به موضوع  یااشاره گونهیچه 3: ایتان و گهان باستان و تاریخ 2چاپ رسیده است. در کتاب تاریخ 

 دفاع مقدس نشده است.

تا پایان  هم باید گفت که با توگه به ای(که این کتاب از بع ت پیامبت 3در مورد کتاب تاریخ 

باه مفااهیم و موضاوع دفااع مقادس  یااشارهااات در آن ، به همین شودیمدوره صفویه را شامل 

 نشده است.
 

 سؤال سوم تحقیق

درسی دین و زندگی و معارف اسالمی رشته علوم انسانی به چه میزان باه  هایکتابدر 

 مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟

 دین و زندگی و معارف هایکتابمیزان توگه به موضوع دفاع مقدس در  -2گدول شماره 

 اسالمی

 پایه
عنوان 

 کتاب
 عنوان درس

نوع طرح 

 در کتاب
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

تعداد 

صفحات 

 مرتبط

 دهم
دین و 

 2زندگی 

به  ایپ(جته

 روش(ایی
 3 0/23 2 متن
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به  ایپ(جته

 روش(ایی
 2 30 3 متن

 2 0/23 2 متن م(زلگاه بعد

دوستی با 

 ادا
 2 0/23 2 متن

یاری از نماز 

 و روزه
 2 0/23 2 تنم

 یازدهم
دین و 

 3زندگی 
- - - - - 

پ
ش
ی

دانشگاهی
 

معارف 

 اسالمی

بتای  یابتنامه

 فتدا
 2 0/23 2 متن

بتای  یابتنامه

 فتدا
 2 0/23 2 متن

 6 222 6 گمع

 

صفحه از  7و در بترسی سسال سوم تحقین مشخآ شد که در  2گدول شماره  یهادادهبتابت 

 02و  93طالبی در اصوص دفاع مقدس پتدااته شده است. در صفحه به م 2کتاب دین و زندگی 

کتاب و  03شهید سید محمود افتخاری آورده شده است. در صفحه  یهانوشتهدستاز  اییدهبتگز

است به آثار و زندگی یکی از شهدای دفاع مقدس  شدهاواسته آموزدانشاز  هایش(هادپدر قسمت 

و بترساای ک(ااد کااه آنااان درباااره زناادگی و مااتگ چگونااه و یااا ماادافعان حااتم متاگعااه کااتده 

 ییهاکتابچه بوده است؟ در پاورقی همین صفحه مطالعه  هاآن یالبشهادت. انگیزه اندیشیدندیم

اادا باود، دیگات هایچ »از حوزه ه(تی سازمان تبلیغات اساالمی و « مجموعه قصه فتماندهان»مان(د 

باه مطلبای در اصاوص شاهادت  76اسات. در صافحه  یش(هادشدهپاثت دکتت مصطفی چمتان « نبود

باا  یاعاشاقانه»کتاب در مطلبی باا ع(اوان  230مجاهدان در راه ادا پتدااته شده است. در صفحه 

کتاب  36صفحه  در شهید ناصتالدین باغانی آورده شده است. یهانوشتهدستاز  ییهابخش« ادا
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به گ(  تحمیلی عتاق علیاه  یااشاره ی(یو در متن پیام امام ام دانشگاهییشپمعارف اسالمی 

ه(گاام پا یتش  باه بخشای از پیاام اماام امی(ای یااشاره 222و  33ایتان شده است. در صفحه 

به موضوع  یااشاره گونهیچه)پایه یازدهم   3شده است. در کتاب دین و زندگی  باآتشقطع(امه 

 دفاع مقدس نشده است.
 

 سؤال چهارم تحقیق

بی(ش دی(ی  درسی تعلیمات ادیان الهی و ااالق و ضمیمه دین و زندگی و هایکتابدر 

 دی(ی  رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟ هایاقلیت)ویژه 

تعلیمات ادیان الهی و  هایکتابمیزان توگه به موضوع دفاع مقدس در  – 9گدول شماره 

 ااالق رشته علوم انسانی

 نوان کتابع پایه
عنوان 

 درس

نوع 

طرح در 

 کتاب

 فراوانی
درصد 

 فراوانی

تعداد 

صفحات 

 مرتبط

 دهم

تعلیمات ادیان 

الهی و ااالق 

های )ویژه اقلیت

 دی(ی 

- - - - - 

 یازدهم

تعلیمات ادیان 

 الهی و ااالق

 )پایه یازدهم 

- - - - - 

 یازدهم
دین و  ضمیمه

 زندگی
- - - - - 

 - - - - - یبی(ش دی( دانشگاهیپیش

 2 2 2 گمع

از  یکهیچو در بترسی سسال چهارم مشخآ شد که در  9گدول شماره  هایدادهبتابت 

 هایاقلیتدی(ی  و بی(ش دی(ی )ویژه  هایاقلیتتعلیمات ادیان الهی و ااالق )ویژه  هایکتاب
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 دی(ی  به مفاهیم و موضوع دفاع مقدس پتدااته نشده است.
 

 سؤال پنجم تحقیق
فارسی، ادبیاات فارسای و زباان و ادبیاات فارسای، علاوم و ف(اون ادبای و  هایکتابدر 

 نگارش رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟

نگارش، فارسی،  هایکتابمیزان توگه به موضوع دفاع مقدس در  – 0گدول شماره 

 علوم و ف(ون ادبی رشته علوم انسانی

 پایه
عنوان 

 کتاب
 عنوان درس

نوع طرح در 

 کتاب
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

صفحات 

 مرتبط

 2 2 2 - - 2نگارش  دهم

 2فارسی  دهم

دریادالن 

 شکنصف

متن همتاه با 

 تصویت
3 0/3 9 

ااک 

 آزادگان

 صورتبهمتن 

 شعت

 مصور

3 0/3 2 

 ایتان زنان شیت
متن همتاه با 

 تصویت
3 0/3 6 

دلیتان و 

متدان 

 زمینایتان

متن به 

صورت شعت 

همتاه با 

 تصویت

3 0/3 3 

 دهم

علوم و 

ف(ون ادبی 

2 

- - 2 2 2 

 2 2 2 - -علوم و  یازدهم
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 ف(ون ادبی

3 

 3فارسی  یازدهم

 تا غزل بعد...
متن همتاه با 

 تصویت
3 0/3 0 

 هایرباعی

 امتوز
 2 67/9 2 تصویت

 3نگارش  یازدهم

کارگاه 

 نوشتن
 2 67/9 2 متن

ه کارگا

 نوشتن

متن همتاه با 

 تصویت
9 23 3 

ش
پی

دانشگاهی
ادبیات  

فارسی 

قافیه، )

 عتوض... 

بت  درآمدی

ادبیات معاصت 

وادبیات 

 انقالب اسالمی

 2 67/9 2 متن

حماسه 

 سالهچهارده

با  متن همتاه

 شعت و تصویت
2 36/29 0 

تاوان این 

تا  اون

قیامت ماند 

 بت ما

 2 67/9 2 متن

ش
پی

دانشگاهی
زبان و  

ادبیات 

فارسی 

 )عمومی 

- - 2  2 

 22 222 32 گمع
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تحقین مشخآ شد کاه در درس دهام کتااب  0و در بترسی سسال  0ی گدول شماره هادادهبتابت 

ی روایت فتح را به صورت ماتن درآورده هابتنامهیکی از « شکنصفدریادالن »با ع(وان  2فارسی 

باشاد. در درسای یاازدهم شاعتی از ااانم یماروند  های حاشیهیاتعملاست که متبوب به یک از 

آماده اسات کاه در آن مفااهیمی چاون دفااع از مایهن،  «ااک آزادگاان»سپیده کاشانی با ع(وان 

شهادت، وان و ... آمده است. در این درس همچ(ین تصویت تابوت یکی از شاهدا بات روی دسات 

ی ااالصهآمده است که « ایتان زنان یتش»ی مت(ی با ع(وان اوانروانشود. در قسمت یممتدم دیده 

نوشته اانم معصومه آباد همتاه با متن تقتیظ مقام معظم رهبتی بت این کتاب « امزندهمن »از کتاب 

چااپ شاده  امزنادهباشد. در این درس همچ(ین تصویت نقاشی شده شخصیت اصلی کتاب مان می

دارد کاه در آن دو ساسال از داناش  است. در همین بخش، قسمتی با ع(وان درک و دریافت وگود

توان از ای ارگتی آزادگاان یم. به اعتقاد شما چگونه 2آموزان به ع(وان تکلیف پتسیده شده است. 

ی انقاالب هااارزش. ثبات ااااتات دوره گ(ا ، چاه نقشای در حفاظ 3و گانبازان تجلیل کتد؟ 

ماساای از آقااای محمااود شااعتی ح« زمینیااتانادلیااتان و مااتدان »اسااالمی داشااته اساات؟ در درس 

ی(ه آن وگود زمپاشاهتای آمده است. موضوع شعت در مورد رزم(دگان است و تصویتی که در 

یمایی تعدادی از رزم(دگان در یاک م(طقاه بتفای و کوهساتانی در زماان دفااع راهپدارد متبوب به 

 باشد.یممقدس 

است که متبوب به  آمده« تا غزل بعد...»داستانی به اسم  3کتاب فارسی  63در صفحه 

. همچ(ین یک باشدیماااتات اسیت آزاد شده اصغت رباب گزی )بتگتفته از کتاب زندان موصل  

درک و »تصویت نقاشی شده از استای دفاع مقدس در این بخش آمده است. همچ(ین در قسمت 

از دانش آموزان پتسیده شده است که استا چه راهکارهایی بتای رویارویی با « دریافت

دفاع  هاییادمانتصویت یکی از  3کتاب فارسی  67. در صفحه اندبتدهاسارت به کار  هاییشوارد

 مقدس به ع(وان زمی(ه صفحه آورده شده است.

« سال نو»مطلبی ادبی با ع(وان « کارگاه نوشتن»و در قسمت  3کتاب نگارش  96در صفحه 

کتاب و در  79ده است. در صفحه آمده است که بتگتفته از کتاب شهید باکتی نوشته یوسف زا

« شهید همت»مطلبی در اصوص شهید همت )همتاه با تصویت  از کتاب « کارگاه نوشتن»قسمت 

نوشته گعفتی « شهید آوی(ی»مطلبی از کتاب  70آمده است. همچ(ین در صفحه  عتب لونوشته 
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 مطلن همتاه با تصویت شهید آوی(ی آمده است.

و نقد ادبی  مطلبی در  یش(اسسبکسی )قافیه، عتوض، کتاب ادبیات فار 223در صفحه 

بعد از انقالب اسالمی آمده که به شعت دفاع مقدس نیز اشاره شده است.  یهاستودهاصوص قالب 

از آقای محمدرضا عبدالملکیان است که « سالهچهاردهحماسه »با ع(وان  یاستوده 222در صفحه 

رس همچ(ین تصویت تعدادی از رزم(دگان دفاع در اصوص ادبیات دفاع مقدس است، در این د

نیز ضمن آوردن شعتی در  293مقدس در یک م(طقه کوهستانی آورده شده است. در صفحه 

در  اصوص شهدای کتبال، به شهدای هشت سال ایستادگی و مقاومت متدم نیز اشاره شده است.

ف(ون ادبی پایه یازدهم و زبان و پایه دهم، علوم و ف(ون ادبی پایه دهم، علوم و  2نگارش  یهاکتاب

 به موضوع دفاع مقدس نشده است. یااشاره گونهیچه دانشگاهییشپادبیات فارسی عمومی 
 

 سؤال ششم تحقیق

م(طن و فلسفه رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگاه  هایکتابدر 

 شده است؟

م(طن و فلسفه رشته  هایکتابدس در میزان توگه به موضوع دفاع مق – 7گدول شماره 

 علوم انسانی

 پایه
عنوان 

 کتاب

عنوان 

 درس

نوع طرح در 

 کتاب
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

صفحات 

 مرتبط

 - - - - - م(طن دهم

 - - - - - فلسفه یازدهم

 پیش

 دانشگاهی
 - - - - - فلسفه

 2 2 2 گمع

 یکهیچین مشخآ شد که در تحق 7و در بترسی سسال  7گدول شماره  هایدادهبتابت 

دفااع  هایموضاوعم(طن و فلسفه رشته علوم انسانی )مقطع متوسطه  به مفاهیم و  هایکتاباز 

 مقدس اشاره نشده است.
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 سؤال هفتم تحقیق
و علوم اگتماعی رشته علوم انسانی باه چاه میازان باه  ش(اسیگامعهدرسی  هایکتابدر 

 مفاهیم دفاع مقدس توگه شده است؟

و  ش(اسیگامعه هایکتابمیزان توگه به موضوع دفاع مقدس در  – 6شماره  گدول

 علوم اگتماعی رشته علوم انسانی

 پایه
عنوان 

 کتاب
 عنوان درس

نوع 

طرح در 

 کتاب

 فراوانی
درصد 

 فراوانی

تعداد 

صفحات 

 مرتبط

 2ش(اسی گامعه دهم

 2 66/0 2 تصویت های اگتماعیپدیده

های ارزیابی گهان

 یاگتماع
 2 66/0 2 تصویت

 2 66/0 2 تصویت هویت

 2 66/0 2 متن تمتین

 2 66/0 2 تصویت در متن

 2 66/0 2 تصویت در متن

 3ش(اسی گامعه یازدهم

فته(  گهانی 

 مطلوب
 2 66/0 2 تصویت

گغتافیای فته(گی 

 گهان گدید

تصویت و 

 متن
0 92/33 3 

ش
پی

دانشگاهی
 

علوم 

 اگتماعی

 2 66/0 2 تصویت میبیداری اسال

گغتافیای فته(گی 

 گهان گدید

متن و 

 تصویت
9 03/32 3 

 23 222 26 گمع
 

تحقین مشخآ شاد کاه در صافحه  6و در بترسی سسال  6گدول شماره  هایدادهبتابت 

در آنجاا  ایاانوادهنشان داده شده است که  شهداتصویتی از مزار  2 ش(اسیگامعهکتاب  26

کتاب عکا شهید بهتوز ماتادی از رزم(ادگان  96هست(د. در صفحه  صتف افطاری حال در

روزه اتمشهت به همتاه چ(د رزم(ده دیگت در مقابل مسجد گامع اتمشاهت آماده  90مقاومت 
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 ایهساتههمین کتاب و در ابتدای فصلی گدید از کتاب، عکا شاهدای  00در صفحه  است.

 ایصافحهیک ناماهزندگیکتاب،  03در ک(ار چ(د عکا دیگت آورده شده است. در صفحه 

حاا  احماد  گاویاداالثتکتاب تصاویت  73 صفحه درشهید متتضی آوی(ی آورده شده است. 

کتاب تصویت شهید سعید  72متوسلیان به همتاه دو رزم(ده دیگت آورده شده است. در صفحه 

 اوقانی )که در عملیات بدر شهید شدند  در کودکی و در حال ورزش آورده شده است.

رزم(ادگان دفااع مقاادس  رویپیاادهتصاویتی از  3 ش(اسایگامعهکتااب  27در صافحه  

تعداد چهار تصویت آورده شده است کاه متباوب باه  220و  229آورده شده است. در صفحه 

باه عاتاق در زماان گ(ا   هااغتبیاستای عتاقی در زمان گ(  تحمیلی، کماک تسالیحاتی 

در ماورد گ(ا   چ(اداطی. همچ(این توضایحی شوندمیتحمیلی و بمباران ستدشت متبوب 

 در این قسمت آورده شده است. سالههشتتحمیلی 

، تصویت چ(د نفت از رزم(دگان دانشگاهیپیشکتاب علوم اگتماعی مقطع  237در صفحه 

به گ(ا  تحمیلای  220دفاع مقدس آورده شده است که در حال ا(دیدن هست(د. در صفحه 

بتای مقابله با انقالب اسالمی ایتان اشاره شاده اسات. در ایان  هاتالشعلیه ایتان و  سالههشت

ساااات اسااپانیا کااه در گ(اا  تحمیلاای علیااه ایااتان  هااایبمبصاافحه همچ(ااین تصااویتی از 

هم مطالبی در اصوص کمک همه کشورهای  227، آورده شده است. در صفحه شدهاستفاده

 ده شده است.اروپایی و بلوک شتق و غتب در گ(  تحمیلی علیه ایتان آور
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 سؤال هشتم تحقیق
درسی گغتافیا رشته علوم انسانی به چه میزان به مفاهیم دفاع مقدس توگه  هایکتابدر         

 شده است؟

 گغتافیا رشته علوم انسانی هایکتابمیزان توگه به موضوع دفاع مقدس در  – 6گدول شماره 

 

 60مشاخآ شاد کاه در صافحه  6و در بترسی سسال شماره  6گدول شماره  هایدادهبتابت  

فیای ایتان با نشان دادن تصاویتی از رزم(ادگان دفااع مقادس، اشااره باه آغااز گ(ا  کتاب گغتا

 شده است. 2203تحمیلی در سال 

باه  ایاشااره گونههیچنیز  دانشگاهیپیشپایه یازدهم و گغتافیا  3گغتافیا  هایکتابدر 

 موضوع دفاع مقدس نشده است.
 

 سؤال نهم تحقیق
دفاع مقدس توگه شده  یمبه مفاه یزانهم به چه مد یهپا یدفاع یآمادگ یدر کتاب درس

 است؟

 میزان توگه به موضوع دفاع مقدس در کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم – 3گدول شماره 

 پایه
عنوان 

 کتاب
 عنوان درس

نوع طرح 

 در کتاب
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

تعداد 

صفحات 

 مرتبط

 دهم
گغتافیای 

 ایتان

 هایویژگی

 گمعیت ایتان
 2 222 2 تصویت

 - - - - - 3گغتافیا  یازدهم

 پیش

 دانشگاهی
 - - - - - گغتافیا

 2 222 2 گمع
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 ینبخش از ا 3مشخآ شد که در  3سسال شماره  یو در بترس 3گدول شماره  هایدادهبتابت 

آن پتدااته شده است، در درس  هایارزشبه موضوع دفاع مقدس و  یمکتاب به اور مستق

ها در اصوص موضوع درس یتاز سا یشگدول  بمتن، عکا و )مورد  32ماندگار با  هایحماسه

مورد )متن،  07 ی،دفاع یشده است. در مجموع در کتاب آمادگ دهدفاع مقدس مطالب آور

 عکا، گدول و...  مطلب در اصوص دفاع مقدس آورده شده است.

 

 پایه
عنوان 

 کتاب
 عنوان درس

 فراوانی نوع طرح در کتاب

درصد 

 فراوانی

 

تعداد 

صفحات 

 مرتبط

    سایر عکس متن

 دهم

آمادگی دفاعی
 

 2 63/2 2 - - 2 مقدمه

 2 20/6 9 - 2 2 اقتدار دفاعی

 2 63/2 2 - - 2 انتخاب بسیجی نمونه

 2 63/2 2 - - 2 سازمان بسی، مستضعفین

 3 29/23 26 3 22 7 علوم و معارف دفاع مقدس

 22 26/92 32 3 22 6 ی ماندگارهاحماسه

 2 20/0 2 - - 2 2درس آزاد 

 2 20/0 2 - 3 2 آورمرزممن یک 

 2 06/2 3 - 2 2 3درس آزاد 

 36 222 07 9 33 32 گمع
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 سؤال دهم تحقیق
ع مقادس دفاا  به چه میزان باه مفااهیم هااستانکلیه )درسی استان ش(اسی  هایکتابدر 

 توگه شده است؟

 درسی استان ش(اسی هایکتابمیزان توگه به موضوع دفاع مقدس در  – 22گدول شماره  

پایه
 

 عنوان درس عنوان کتاب
 فراوانی نوع طرح در کتاب

درصد 

 فراوانی

تعداد 

صفحات 

 مرتبط

    سایر عکس متن

 دهم

استان 

ش(اسی 

 اردبیل

استان اردبیل از دیدگاه 

 مقام معظم رهبتی
2 - - 2 3/0 2 

دفاع متدم استان از 

 ایتان اسالمی
2 22 0 26 6/39 6 

 22 222 23 0 22 9 گمع

 دهم

استان 

ش(اسی 

 اصفهان

دیدگاه مقام معظم 

 رهبتی درباره اصفهان
2 - - 2 30 2 

ها یتشخصی از انمونه

 استان آوراننامو 
2 3 - 2 60 3 

 2 222 9 - 3 3 گمع

 دهم
استان 

 ش(اسی البتز

اع از نقش متدم در دف

کیان و متزهای 

 اسالمی

32 36 - 93 222 7 

 7 222 93 - 36 32 گمع
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 دهم
استان ش(اسی 

 ایالم

استان ایالم از دیدگاه 

 مقام معظم رهبتی
2 - - 2 39/3 2 

گایگاه ایالم در دفاع از 
 7 33/60 33 3 30 3 ستزمین ایتان اسالمی

ایالم گتدی و 
تدشگتی ی گهاگاذبه

 استان
2 2 - 9 66/22 3 

 3 222 29 3 36 9 گمع

استان ش(اسی  دهم
 آذربایجان شتقی

آذربایجان شتقی در 
 9 222 3 - 6 3 دوره انقالب اسالمی

 9 222 3 - 6 3 گمع

استان ش(اسی  دهم
 آذربایجان غتبی

استان آذربایجان غتبی 
از م(ظت مقام معظم 

 رهبتی
2 - - 2 77/7 2 

استان در دفاع نقش متدم 
 7 29/32 29 2 6 7 از کیان و متزهای اسالمی

 6 222 20 2 6 6 گمع

 دهم
استان ش(اسی 

 بوشهت

استان بوشهت از دیدگاه 
 2 29/6 2 - - 2 مقام معظم رهبتی

 9 67/33 22 - 22 2 پیشی(ه تاریخی استان

 0 222 29 - 22 9 گمع

 دهم
استان ش(اسی 

 تهتان

 2 26/26 3 - 3 - پیشی(ه استان تهتان

دفاع متدم تهتان از 

 ایتان اسالمی
3 6 - 3 63/62 9 

 0 222 22 - 3 3 گمع

 دهم
استان ش(اسی 

چهار محال و 

 بختیاری

چهار محال و بختیاری از 

 دیدگاه مقام معظم رهبتی
2 - - 2 62/3 2 

گایگاه استان در دفاع از 
 3 22/36 27 3 33 0 ستزمین ایتان

 22 222 26 3 33 7 گمع
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 دهم 

استان ش(اسی 

اتاسان 

 گ(وبی

اتاسان گ(وبی از دیدگاه 

 مقام معظم رهبتی
2 - - 2 02/23 2 

گایگاه استان در دفاع از 

 ستزمین ایتان
9 3 2 6 02/66 9 

 0 222 6 2 3 0 گمع

 دهم

 استان ش(اسی

اتاسان 

 رضوی

نقش اتاسان رضوی در 

دفاع از متزهای ایتان 

 اسالمی

9 22 2 26 222 9 

 9 222 26 2 22 9 گمع

 دهم

استان ش(اسی 

اتاسان 

 شمالی

دیدگاه مقام معظم رهبتی 

 درباره اتاسان شمالی
2 - - 2 67/9 2 

نقش متدم در دفاع از کیان 

 و متزهای اسالمی
3 27 3 32 39/30 6 

 3 222 32 3 27 2 گمع

 دهم
استان ش(اسی 

 اوزستان

استان اوزستان از دیدگاه 

 رهبت معظم انقالب اسالمی
2 - - 2 39/3 2 

 22 27/36 22 2 37 9 اوزستان در دفاع مقدس

 23 222 29 2 37 0 گمع

 دهم
استان ش(اسی 

 زنجان

استان زنجان از دیدگاه مقام 

 معظم رهبتی
2 - - 2 26/9 2 

ی و مفاات پیشی(ه تاریخ

 استان زنجان
- 2 - 2 02/23 3 

نقش متدم استان در دفاع از 

 متزهای ایتان اسالمی
7 29 - 32 22/62 7 

 3 222 39 - 26 6 گمع
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استان ش(اسی  دهم

 سم(ان

دیدگاه مقام معظم رهبتی 
 درباره استان سم(ان

2 - - 2 90/2 2 

 7 00/37 36 2 23 6 دفاع از ایتان اسالمی

 6 222 33 2 23 3 گمع

 دهم
استان ش(اسی 
سیستان و 
 بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان از 
 دیدگاه مقام معظم رهبتی

2 - - 2 29/6 2 

 9 67/93 7 - 9 3 پیشی(ه و مفاات استان

نقش متدم استان در دفاع از 
 کیان و متزهای ایتان اسالمی

3 0 - 6 02 3 

 6 222 29 - 3 0 گمع

(اسی استان ش دهم
 فارس

استان فارس از دیدگاه مقام 
 معظم رهبتی

2 - - 2 02/23 2 

نقش متدم فارس در دفاع از 
 کیان و متزهای ایتان اسالمی

3 0 - 6 02/66 3 

 2 222 6 - 0 2 گمع

استان ش(اسی  دهم
 قزوین

استان قزوین از دیدگاه مقام 
 معظم رهبتی

2 - - 2 22/22 2 

قزوین و دفاع از متزهای 
 ایتان اسالمی

0 3 2 6 63/66 0 

 7 222 3 2 3 7 گمع

استان ش(اسی  دهم
 قم

نقش استان قم در حتاست از 
 کیان متزهای ایتان اسالمی

6 22 2 23 222 6 

 6 222 23 2 22 6 گمع

استان ش(اسی  دهم
 کتدستان

استان کتدستان از دیدگاه 
 مقام معظم رهبتی

2 - - 2 20/9 2 

دفاع از گایگاه کتدستان در 
 ستزمین ایتان

0 27 2 33 70/30 7 

 6 222 32 2 27 7 گمع
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 دهم
استان ش(اسی 

 کتمان

استان کتمان از دیدگاه مقام 

 معظم رهبتی
2 - - 2 0 2 

نقش استان در حتاست از 

 کیان متزهای ایتان اسالمی
3 3 2 23 30 6 

 6 222 32 2 3 22 گمع

 دهم
استان ش(اسی 

 کتمانشاه

ز دیدگاه مقام کتمانشاه ا

 معظم رهبتی
2 - - 2 23/3 2 

کتمانشاه پا از انقالب و 

 هشت سال دفاع مقدس
2 6 - 22 32/32 2 

 9 222 22 - 6 9 گمع

 دهم

استان ش(اسی 

کهگیلویه و 

 بویتاحمد

کهگیلویه و بویتاحمد از 

 دیدگاه مقام معظم رهبتی
2 - - 2 39/3 2 

نقش متدم در دفاع از کیان 

 ایتان اسالمی و متزهای
9 33 - 22 27/36 7 

 6 222 29 - 33 0 گمع

 دهم
استان ش(اسی 

 گلستان

نقش استان گلستان در 

 حتاست از کیان اسالمی
0 33 2 36 222 6 

 6 222 36 2 33 0 گمع

 دهم
استان ش(اسی 

 گیالن

استان گیالن از دیدگاه 

 رهبت معظم انقالب اسالمی
2 - - 2 9 2 

دفاع از  نقش متدم گیالن در

 متزهای ایتان اسالمی
23 23 - 39 37 6 

 دهم
استان ش(اسی 

 متکزی

ها و یتشخصبتای از 

 استان آوراننام
7 7 - 23 222 0 

 0 222 23 - 7 7 گمع
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کتاب  22مشخآ شد که در کلیه  22گدول شماره و در بترسی سسال شماره  هایدادهبتابت 

اساتان ش(اسای  هاایکتابآن پتدااته است. در  هایارزشاستان ش(اسی به موضوع دفاع مقدس و 

ماورد دفااع مقادس مطلاب  در هااکتاباوزستان، اردبیل و چهار محال و بختیاری بایش از ساایت 

اصفهان، فارس، آذربایجاان شاتقی، اتاساان رضاوی و کتمانشااه  هایاستانآورده شده است. در 

آن پتدااته شده است.  هایارزشبه میزان کمتتی به موضوع دفاع مقدس و  هااستاننسبت به سایت 

(اسای آورده شاده اساتان ش هایکتابای(که در همه  ااات بهستود مقدس گمهوری اسالمی ایتان 

 است، در بترسی ما لحا  نشده است.

 

 سؤال یازدهم تحقیق
، ریاضی و آماار، کارگااه ایرسانهدرسی رشته علوم انسانی )تفکت و سواد  هایکتابدر سایت  

کارآفتی(ی و تولید، ه(ت، انسان و محیا زیست، روانش(اسی، ریاضی پایه  به چاه میازان باه مفااهیم 

 دهم
استان ش(اسی 

 هتمزگان

استان هتمزگان از دیدگاه 

 مقام معظم رهبتی
2 - - 2 30/7 2 

نقش متدم استان در دفاع از 

 سالمیایتان ا
2 23 - 20 60/32 9 

 0 222 27 - 23 9 گمع

 دهم
استان ش(اسی 

 همدان

نقااش اسااتان در حتاساات از 

 ی ایتان اسالمیهاآرمان
9 36 - 23 222 7 

 7 222 23 - 36 9 گمع

 دهم
استان ش(اسی 

 یزد

اسااتان یاازد از دیاادگاه مقااام 

 معظم رهبتی
2 - - 2 22/22 2 

نقااش مااتدم یاازد در دفاااع از 

 متزهای ایتان اسالمی کیان و
3 7 - 6 63/66 9 

 0 222 3 - 7 2 گمع
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 است؟ دفاع مقدس توگه شده

 رشته علوم انسانی هایکتابمیزان توگه به موضوع دفاع مقدس در سایت  – 22گدول شماره 

 عنوان درس عنوان کتاب پایه
نوع طرح در 

 کتاب
 فراوانی

درصد 

 فراوانی

تعداد 

صفحات 

 مرتبط

 - - - - - 2ریاضی و آمار  دهم

 ه(ت دهم

 2 26/26 3 تصویت و متن 6فعالیت 

 2 26/26 3 ویتتص دارگهتعوامل 

حتکت حاصل 

 از انتقال نماها
 2 26/26 3 تصویت

 دهم
کارگاه 

کارآفتی(ی و 

 تولید

- - - - - 

 دهم
تفکت و سواد 

 یارسانه
 2 23/3 2 تصویت فعالیت گتوهی

 یازدهم
انسان و محیا 

 زیست
- - - - - 

 روانش(اسی یازدهم

 2 23/3 2 متن متاحل حافظه

: 2تفکر 

 گیرییمتصم
 2 23/3 2 ویتتص

نگتش و انواع 

 آن
 2 23/3 2 متن

 2 23/3 2 متن فعالیت کالسی

 -  - - - 3ریاضی و آمار  یازدهم
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 -  - - - ریاضی پایه

 6 222 22 گمع

 

 96مشخآ شد کاه در صافحه  22و در بترسی سسال شماره  22گدول شماره  یهادادهبتابت 

رزم(دگان هشت سال دفاع مقدس آورده شده است و باه ع(اوان  رویهیادپکتاب ه(ت، تصویتی از 

تکلیف از دانش آموزان اواسته شده است کاه باا اساتفاده از قادرت تخیال، فضاای دوران دفااع 

متباوب باه آن عملیاات را  هاییتشخصامقدس را تجسم ک((اد و یاک عملیاات دفااع مقادس و 

در م(طقاه  قتباان پاورشاهید محمدرضاا  کتاب دو عکاا از 77ک((د. در صفحه  پتدازییتشخص

کتاب دو عکا از یک رزم(ده دفاع مقدس در حاال  232هورالعظیم آورده شده است. در صفحه 

 .شودیمادای فتیضه نماز از دو نمای مختلف دیده 

، تصویتی از یک رزم(ده دفاع مقدس که در حال یارسانهکتاب تفکت و سواد  62در صفحه 

 است. ا(دیدن است آورده شده

و موضاوع آن « پایی که گا ماناد»کتاب روانش(اسی، مطلبی در اصوص کتاب  32در صفحه 

کتااب، تصاویتی از شاهید صایاد  292و اتید کتاب از نمایشاگاه آورده شاده اسات. در صافحه 

انتخااب شاده  گیتییمتصام. این تصویت بتای موضاوع شودیمشیتازی و سایت رزم(دگان مشاهده 

کتاب، مطلبی در اصوص دفاع مقدس و پیتوزی با اعتقااد باه بااور بات حان  277است. در صفحه 

کتااب در یاک فعالیات کالسای از داناش آماوزان  276بودن و پیتوز بودن آمده است. در صفحه 

اواسته شده است که در مورد شهدای دفاع مقدس از گمله شهید آبش(اسان، شاهید همات، شاهید 

 و ... تحقین و پژوهش ک((د. باکتی، شهید صیادشیتازی، شهید نامجو

پایه دهم، کارگاه کارآفتی(ی و تولید پایه دهم، انسان و محیا  2ریاضی و آمار  یهاکتابدر 

 یااشااره گونهیچه دانشگاهییشپپایه یازدهم و ریاضی پایه  3زیست پایه یازدهم، ریاضی و آمار 

 به موضوع دفاع مقدس نشده است.
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 گیرینتیجه

درسای  یهااکتابهدف میزان توگه به مفاهیم و موضوع دفااع مقادس در پژوهش حاضت با 

 یهاسسالرشته علوم انسانی مقطع دوم متوسطه )دبیتستان  انجام شده است. نتای، حاصل از بترسی 

 پژوهش نشان داد که:

مورد  2انگلیسی، کتاب کار انگلیسی و عتبی، زبان قتآن رشته علوم انسانی فقا  یهاکتابدر  .2

است. با توگه با حوزه وسیع مطالاب در حاوزه  شدهپتدااتهدفاع مقدس  یهاارزشضوع به مو

 گای داد. هاکتابمطالب ایلی بیشتت در این اصوص در این  توانیمدفاع مقدس، 

مورد باه موضاوع دفااع  2رشته علوم انسانی، فقا  ش(اسییختارتاریخ و  یهاکتابدر مجموع  .3

: ایاتان و گهاان 2ده است. با توگه باه ای(کاه کتااب تااریخ آن پتدااته ش یهاارزشمقدس و 

بخشی از آن را به ااتصاص مطالبی در اصاوص دفااع  توانیمباستان عمومیت بیشتتی دارد، 

 مقدس و تاریخ و چگونگی آن ااتصاص داد.

کاه در کتااب دیان و  دیان و زنادگی و معاارف اساالمی مشاخآ شاد یهاکتابدر بترسی  .2

آن اشااره شاده اسات و در کتااب  یهااارزشموضوع دفاع مقدس و  شش مورد به 2زندگی 

نیز دو مطلب در ایان اصاوص آماده اسات. ااتصااص  دانشگاهییشپمعارف اسالمی مقطع 

 یهاپژوهشکه با نتای،  دهدیموضعیت م(اسبی را نشان  2شش مورد در کتاب دین و زندگی 

 دارد.  همخوانی 2239  و رضوی )2267سبحانی نژاد و هتندی )

دی(اای  و بیاا(ش  هاااییتاقلتعلیمااات ادیااان الهاای و ااااالق )ویااژه  یهاااکتابدر بترساای  .9

مطلبی در اصوص موضوع و مفااهیم دفااع مقادس  گونهیچهمشخآ شد که  دانشگاهییشپ

  همخوانی دارد. با توگه به ای(که 2232نیامده است. این نتای، با پژوهش افشار و سبحانی نژاد )

ن کشورمان در زمان گ(  تحمیلی هشت ساله عتاق علیه ایاتان از باتادران بخشی از رزم(دگا

و به اور کلی موضوع  هاارزش، لزوم توگه به مفاهیم و اندبودهم هبی  هاییتاقلاهل س(ت و 

 .رسدیمضتوری به نظت  هاکتابدفاع مقدس در این 

مختلف تحصایلی رشاته  یهایهپافارسی، نگارش و علوم و ف(ون ادبی در  یهاکتابدر بترسی  .0

مساتقیم باه  اورباهماورد  32و در  هااکتابصفحه از ایان  22علوم انسانی مشخآ شد که در 
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بترسای شاده  یهااکتابمتتبا با دفاع مقدس اشاره شده است که در باین کلیاه  یهاموضوع

 رشته علوم انسانی بیشتتین میزان توگه به موضوع و مفاهیم دفاع مقدس را باه ااود ااتصااص

   همخوانی دارد.2267داده است. این نتای، با نتای، حاصل از پژوهش سبحانی نژاد و هتندی )

م(طن و فلسفه رشته علوم انسانی مشخآ شاد کاه در هایچ یاک از ایان  یهاکتابدر بترسی  .7

نشده اسات. باا توگاه باه تخصصای  یااشارهآن  یهاارزشبه موضوع دفاع مقدس و  هاکتاب

 ایتادی در این اصوص وارد کتد. توانینم هابکتابودن موضوع این 

مختلف تحصیلی رشاته علاوم  هاییهپاو علوم اگتماعی در  یش(اسگامعه یهاکتابر بترسی د .6

مورد به اور مستقیم به موضاوع  26و در  هاکتابصفحه از این  23انسانی مشخآ شد که در 

ت. نتای، حاصل از پاژوهش نشاان و مفاهیم متتبا به آن اشاره شده اس هاارزشدفاع مقدس و 

فارسای و  یهاکتابرشته علوم انسانی مقطع دوم متوسطه پا از  یهاکتابکه در بین  دهدیم

و علوم اگتماعی بیشتت باه موضاوع دفااع مقادس و  یش(اسگامعه یهاکتابادبیات فارسی، در 

 است. شدهاشارهمفاهیم متتبا با آن 

مختلف تحصیلی رشته علوم انسانی مشخآ شد کاه  هایهیپاگغتافیا در  یهاکتابدر بترسی  .6

ت(ها در یک مورد در کتاب گغتافیای پایه دهم مطلبی در اصوص دفاع مقدس آمده است. باا 

توگه به ای(که در زمان گ(  تحمیلی عتاق علیاه گمهاوری اساالمی ایاتان بخاش اعظمای از 

 تاوانیم رسادیمباه نظات ستزمین گغتافیایی ما )بخصوص متزهای غتبی  درگیت گ(  شاد، 

 درسی دانش آموزان گ(جاند. یهاکتابمطالب متتبا حوزه دفاع مقدس و گغتافیا را در 

درصد  از  32صفحه )حدود  36در بترسی کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم مشخآ شد که در  .3

صفحه  به موضوع دفاع مقادس پتدااتاه شاده اسات کاه در  227کل کتاب آمادگی دفاعی )

کتااب در میاان  ینتاتمتتباموضوعی  لحا زیتا این کتاب از  ،رسدیماسب به نظت مجموع م(

و از لحا  کمای  باشدیمآن  یهاارزشبترسی شده به موضوع دفاع مقدس و  یهاکتابهمه 

 یهااآموزهاز تجتبیات و  توانیم. با این وگود باشدیمنیز فقا شامل یک کتاب در پایه دهم 

 کتاب بهته گتفت.دفاع مقدس نیز در این 

باه  هااآناستان  مشخآ شد که در هماه  22) هااستاناستان ش(اسی همه  یهاکتابدر بترسی  .22

بترسی شاده  یهاکتابآن پتدااته شده است. در میان همه  یهاارزشموضوع دفاع مقدس و 
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 یهاارزشش(اسی به موضوع دفاع مقدس و استان یهاکتابرشته علوم انسانی، بیش از همه در 

. در هماه گیتی ماسثت باوده اساتدر این نتیجه هاکتابزیاد بودن آن پتدااته شده است، البته 

« دفاع اساتان از متزهاا و کیاان ایاتان اساالمی»استان ش(اسی یک بخشی با مضمون  یهاکتاب

آورده شده است و در آن به بترسی وضعیت استان در دفاع مقادس پتدااتاه اسات. در بیشاتت 

متزی غاتب  یهااستانبی در اصوص شهدای شااآ آن استان آمده است. در مطال هاکتاب

کشور که به صورت مستقیم در زمان گ(  تحمیلی درگیت بودند، مطالبی در اصوص م(ااان 

در کتااب اساتان ش(اسای اوزساتان،  دفاع مقدس نیز آورده شده اسات. هاییادمانعملیاتی و 

مطلب بیشتتی در اصوص موضوع دفاع  هااستانیت و بختیاری نسبت به سا چهارمحالاردبیل و 

اصافهان، فاارس، آذربایجاان شاتقی،  یهااستاندر  آن آورده شده است. یهاارزشمقدس و 

، به میزان کمتتی به موضوع دفااع مقادس و هااستاناتاسان رضوی و کتمانشاه نسبت به سایت 

تان ش(اسای نیاز ساتود ملای اسا یهااکتابآن پتدااته شده است. در ابتادای هماه  یهاارزش

 گمهوری اسالمی ایتان آورده شده است که در بترسی صورت گتفته لحا  نشده است.

رشته علوم انسانی در مقااع مختلف تحصیلی متوسطه دوم مشخآ  یهاکتابدر بترسی سایت  .22

صفحه در اصوص دفااع مقادس مطلاب و  2مورد مطلب در  7شد که در کتاب ه(ت پایه دهم 

ریاضی و آمار، کارآفتی(ی و انسان  یهاکتاب. در رسدیمه است که م(اسب به نظت تصویت آمد

 به موضوع دفاع مقدس و مفاهیم متتبا با آن نشده است. یااشاره گونهیچهنیز  ستیزایمحو 
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 پیشنهادها
از تاوان مای ،باشا(دیمدرسی رشته علوم انسانی نظتی  یهاکتاببا توگه به ای(که غالب  .2

آن در این  یهاارزشب ایلی بیشتتی در اصوص موضوع دفاع مقدس و مفاهیم و مطال

 .کتداستفاده  هاکتاب

و هماه داناش آماوزان ایان پایاه را  باشادیمبا توگه به ای(که پایه اول متوساطه عماومی  .3

، ضتوری اسات باه ایان پایاه از لحاا  گ(جانادن موضاوع دفااع مقادس در گ ران(دیم

 شتتی شود.درسی توگه بی یهاکتاب

از  تاوانیمدی(ای اسات،  هااییتاقلدرسی رشته علوم انسانی که متتبا با  یهاکتابدر  .2

 م هبی استفاده کتد. هاییتاقلرزم(دگان متبوب به  یهارشادتو  هایدالور
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