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مقدمه
یکی از مفاهیم موجود در قرآن »جهاد« اســت. جهــاد در قرآن از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت . در مفهوم جهاد، عنصر مبارزه نهفته اســت و این مبارزه را نمی توان 
محدود به جنگ و قتال فیزیکی کرد. زندگی در معنایی، سراسر مبارزه کردن است. کسب 
عادات خوب از طریق مبارزه با بدی ها و نفی و طرد عوامل زاید پیش می رود. انســان 
همواره در میدان مبارزه و چالشــی برای رســیدن به رشــد و کمال است. امروز بدون 
یک دفاع متقابل قاطعانه، حتی در چهاردیواری حریم خود، کســی از تعرض رفتارهای 
نامطلــوب در امان نمانده اســت )رجبی و نوروزی، 1396(. پــس در دوران کنونی که 
شرایط حاکم بر دنیا پیچیده تر از گذشته می باشد، چگونگی مبارزه نیز پیچیده شده است. 
هنگامی که میدان تقابل ها و تعارض ها مطرح شــود و ضرورت تالش و کوشش انسان 
در مواجهه با موانع مطرح می شــود؛ از جهاد سخن به میان می آید. جهاد فرآیندی چند 
الیه است که در پایین ترین سطح آن جنگ سخت است و با واژه قتال معنا می یابد ولی 
در سطوح باالتر آن به عنوان ترسیم مبانی فکری و معرفتی انسان ها و به عنوان راهبردی 
نرم افزارانه تبیین می شــود )جانی پور، ســتوده نیا، 1393(. در قــرآن که کتاب تربیت و 
انسان ســازی اســت، جهاد در ابعاد و سطوح مختلف مطرح شــده است. یکی از این 
سطوح هدایت اســت. در تربیت اسالمی، هدایت به عنوان هدف نهایی مطرح است و 
نقطه مقابل آن گمراهی اســت )باقری، 1393: 76( . از این رو می توان جهاد را با هدف 
هدایت انسان ها و با رویکردی تربیتی تفسیر کرد و به طرح »تربیت جهادی« پرداخت. 
مغهــوم تربیت جهــادی، تربیتی به روش جهادی و با ابزار جهادی اســت که منجر 
به پرورش انســان های جهادی می شود. تربیت جهادی به دنبال نهادینه کردن رفتارهای 
مجاهدانه و روحیه جهادی در انســان اســت. روحیه جهادی منشأ کم توقعی، پرکاری، 
استقامت، بردباری و گذشت انسان است. بنابراین داشتن این روحیات انسان را به سوی 
عمل خاص برای خداوند هدایت می کند و فرهنگ جهادی، براساس ذات خود که مبتنی 
بر قوت و انعطاف در پیشرفت جامعه اسالمی است، مانع تأثیرات منفی نفوذ دشمن بر 
جامعه می گردد. از طرفی فقدان روحیه و فرهنگ جهادی در جامعه نیز سبب کم طاقتی، 
خمودگی و وادادگی انسان ها و جوامع می شود. تربیت جهادی، برای تربیت انسان هایی 
با روحیه جهادی با تمام شاخص های آن به کار می رود. دلیل اهمیت این تربیت، وجود 
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ســه شــاخصه اصلی و بســیار مهم در مفهوم جهاد یعنی تالش و سخت کوشی، جلب 
رضایت خدا و مقابله با دشــمنان است. این شــاخص ها بایستی زیربنای تربیت انسان 
قرار گیرد تا فرد در زمره مجاهد فی سبیل اهلل قرار گیرد و اگر این امر محقق شود خداوند 
ادامــة راه تربیت وی را بر عهــده می گیرد )نقش و پارچه  باف دولتی، 2:1394(. بنابراین 
جهادی بودن یک روحیه است که به عنوان ملکه در افراد شکل می گیرد و این گونه نیست 
که با شعار بتوان آن را تحقق بخشید، بلکه همانند دیگر منش ها و خلق و خوی بشری 
می بایست با تمرین و تکرار ایجاد و نهادینه شده و به عنوان شاکله شخصیتی فرد درآید. 
در این صورت است که می توان از یک شخصیت انقالبی و جهادی، روحیه جهادی را 
انتظار داشت، زیرا هر کسی چنان عمل می کند که شاکله و شخصیت وجودی اش شکل 

گرفته است ) سوره اسراء، آیه 84(.
در حوزة نظري موضوع تربیت جهادی به تازگی مورد توجه متفكران و اندیشمندان 
قرار گرفته اســت. در تحقیقات سال های قبل، توجه بیشــتری به ُبعد نظامی جهاد شده 
اســت. در سال های اخیر به سایر ابعاد جهاد پرداخته شده است. همچنین پژوهش های 
متعددی به تحلیل محتوای کتب درسی پرداخته اند، اما هیچ یک، آنها را از منظر توجه به 

شاخص های تربیت جهادی، برنامه درسی ملی را بررسی نکرده است.
 پژوهــش اصغری، حســین آبادی  و اســماعیل زاده )139۷( تحت عنــوان »تحلیل 
محتوای مفاهیم ارزشــی ایثار شهادت در کتب درســی دوره اول متوسطه« دریافتند که 
از بین تمامی صفاتی که برای شــهید در کلیه کتب دوره اول متوســطه تحصیلی مطرح 
شده است به صفت شهادت طلبی بیش از سایر صفات اشاره شده است، بعد از صفت 
شهادت طلبی، مظلومیت بیشتر از سایر صفات اشاره شده است بقیه صفات مطرح شده 
بــه میزان خیلی کم در تمام کتب درســی مورد بحث قرار گرفته انــد. رجبی و نوروزی 
)1396(. در مقاله ای با عنوان »تربیت جهادی و الزامات راهبردی آن از منظر قرآن« در 
نگاه تربیتی به جهاد، تربیت برخواسته از مفهوم جهاد را تبیین می کند. پژوهش سلمانی 
و ســلمان پور سیاوشــی)1394( به ارائه الگوی تربیت جهادی دانشجویان در دانشگاه 
افسری و تربیت پاسداری امام حسین می پردازد. همچنین جعفري هرندي و یزدخواستي 
)1393( در پژوهشــي بــا هدف تحلیل میــزان توجه كتاب هاي درســي دورة ابتدایي و 
راهنمایي به بررسي فرهنگ ایثار و شهادت پرداختند . یافته هاي این مطالعه نشان دادكه 
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میزان توجه به مؤلفه هاي مفهومي ایثار و شهادت به ترتیب در كتاب هاي ادبیات فارسي، 
هدیه هاي آســمان، اجتماعي و تاریخ بیشتر از سایر كتاب ها بوده است. بیشترین توجه 
به ایثار در كتاب ادبیات فارســي دوم راهنمایي بوده اســت. نتایج پژوهش جانی پور و 
ستوده نیا )1393(. در »جهاد، مقوله ای فرهنگی ـ اعتقادی« در چارچوب سبک زندگی 
اسالمی پس از تبیین مبانی مفهومی آن و گونه شناسی جهاد در قرآن، راهبردهای جهاد 
درتغییر ســبک زندگی به سمت اسالمی را ارائه داده است. در نهایت موسوی)1392(. 
در مقاله ای با عنوان »تربیت حماسی، الگوی تربیت مهدوی« جهاد را بخشی از حماسه 
و در بعضی قسمت ها معادل با آن گرفته و تربیت حماسی را که شباهت زیادی با تربیت 

جهادی دارد؛ الگوی کارآمد برای دوران پیش از ظهور دانسته است .
از ســوی دیگر ضرورت طــرح تربیت جهادی در شــرایط فعلی کــه رویارویی با 
 اندیشــه های متنوع فکری و درگیری بین حق و باطل نمایان تر اســت، بیشــتر می باشد. 
وعده الهی به ظهور تمدن اســالمی و ادعای کامل بودن دین اســالم و داشــتن ظرفیت 
عمیق برای هدایت و تربیت انسان، ضرورت مواجهه جهادی در فضای  اندیشه و عمل 
را بیشــتر می کند و بر اساس آموزه های دین، تحقق تمدن اسالم نسخه نهایی و مطلوب 
زندگی انســان می باشــد و تربیت جهادی انسان ها، مســیر تحقق این تمدن را هموارتر 
می کند. تلفیق  اندیشه و اراده در قلمرو تاریخ و اجتماع، آینده ساز است و از خالل وجود 
ذهنی انسان و تلفیق اراده و اندیشه حرکتی در انسان به وجود می آید. این حرکت می تواند 
در مقابل ســکون و ســکوت قاعدین به پرورش مجاهدانی منجر می شود که با جدیت 
و بر اســاس مســئولیت الهی خویش وارد میدان نبرد می شوند و جهاد می کنند. ) رجبی 
و نــوروزی،1396(. همچنین اهمیت انتقال و ترویج فرهنگ و ارزش های اســالمی از 
یک سو و بررسی تناســب محتوای کتب درسی با ارزش های مورد نیاز جامعه در عصر 
حاضر از ســوی دیگر، ضرورت انجام پژوهش های مرتبط که در آن به بررســی میزان 
انطباق محتوای کتب درســی با اهداف جامعه می پردازنــد مضاعف می گردد. زیراعدم 
تناسب میان اهداف تعیین شده با محتوا برنامه درسی، مجریان و ذی نفعان را در دستیابی 
به اهداف نظام آموزشی دلسرد می سازد )نجفی، جعفری هرندی و سبحانی نژاد، 1394(.

امــا برای نهادینه کــردن روحیه و عمل جهادی در ابتدا بایــد نگرش جهادی را در 
افراد ایجاد کنیم. کتاب های درســی، اولین میدان بــرای تغییر نگرش در جهت این امر 
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است. نتایج مطالعات بین المللي »تیمز1 ، 2007« نشان مي دهد كه 52 درصد معلمان از 
كتــاب درســي به عنوان منابع و مواد اولیه و 34 درصــد به عنوان منبع كمكي تدریس و 
مطالعه اســتفاده مي كنند )رضوی،2:1394( . كتاب هاي درسي به سبب اهمیت زیادي كه 
در تعیین محتوا و خط مشي آموزش دارند، كانون توجه تمامي دست اندركاران آموزش 
و پرورش هســتند. اهمیت كتاب هاي درسي در نظام هاي آموزشي متمركز، مانند ایران، 
بیش از سایر انواع نظام هاي آموزشي است و به سبب همین اهمیت بیش ازحد، بررسي 
و تحلیل كتاب هاي درسي مي تواند راه گشاي حل بسیاري از مشكالت جاري آموزشي 
باشد )نیک نفس و علی آبادی،1392: 3(. آگاهی از محتوای کتاب درسی و ارزیابی آنچه 
در محتوای این کتاب ها ارائه می شود، برای برنامه ریزان و نویسندگان، به منظور استفاده 
از آن در تدوین و تألیف کتاب های آموزشی غنی و اثرگذار امری ضروری و مهم به نظر 
می رســد و منابع درســی در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردارند. لذا دقت و توجه 
کارشناســانه در انتخاب محتوای درســی و پیام های آشــکار و مکنون آنان می تواند به 
صحت وسالمت فرآیند شکل دهی هویت ملی و همچنین رشد آن در کودکان کمک کند 

) نوشادی ، شمشیری و احمدی ،1386(. 
کتاب درسی سنتی ترین رسانه ای است که از طریق آن محتوای برنامه درسی به عنوان 
ابزاری برای انعکاس تغییرات برنامه درســی به صــورت مکتوب ارائه و فعالیت ها و 
تجارب تربیتی یادگیرندگان بر محور آن ســازماندهی می شــود )دیبایی صابر، جعفری 
ثانی و آیتی، 2:1389( تعیین محتوای درسی از مسائل بسیار مهم در نظام های آموزشی 
و درســی است و انتخاب آن به این پرسش پاســخ می دهد که چه چیزی باید آموخته 
شود؟ از این رو نقش کتاب درسی، فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای ایجاد 
تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموزان از طریق فرایند یاددهی و یادگیری است. دستیابی 
به اهداف دینی و اخالقی جامعه که به صورت اهداف آموزشــی و در قالب کتاب های 
درســی و محتوای تعیین شده منعکس می شوند، آرمان هر نظام آموزشی است. لذا اگر 
برنامه درســی و محتوای کتاب های مربوط هماهنگ و همســو با هداف کلی و جزئی 
نظام نباشد، نمی توان به تحقق هدف های مورد انتظار امیدی داشت. زیرا موفقیت یک 
نظام آموزشــی درگرو هماهنگی اجزای متشکله با یکدیگر و همسویی اجزا در جهت 

1. TIMSS 
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تحقق هدف ها و تناســب آن با ویژگی های خاص مخاطبان آموزشی است. اطمینان از 
این تناسب نیاز به بررسی و تحلیل محتوا دارد )رئیس دانا، 90:13۷4(. لذا با توجه به 
آنچه در اهمیت و ضرورت موضوع تربیت جهادی و نقش کتب درسی در نهادینه سازی 
فرهنگ جهادی بیان شــد، پژوهش حاضر به بررسی بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت 
جهادی در کتاب های درســی دوره متوسطه اول پرداخته است. از این رو این سؤاالت 
مطرح است كه: تا چه میزان به مؤلفه های تربیت جهادی در محتوای کتاب های فارسی، 

پیام های آسمان و مطالعات اجتماعی توجه شده است؟

مبانی نظری پژوهش
انســان برای نیل به اهدافش نیازمند به تالش و کوشــش است و با کاهلی و سستی 
نمی تواند به مقاصدش دست یابد. اشخاص مّوفق نیز به گواهی تاریخ ، برای دست یابی 
به اهدافشــان متحمل زحمات زیاد شده و ســعی فراوان نموده اند. و همیشه آن چیزی 
برای انســان می ماند که ماحصل سعی و تالش اوســت. در مضامین دینی ما نیز به این 
مطلب اشــاره گردیده و افراد را به وارد شــدن در میدان ســعی و تالش ترغیب نموده 
است. در قرآن کریم خداوند می فرماید: » لَْیَس ِلاِلنساِن ِإاّل َما َسَعی« یعنی: انسان آنچه که 
در زندگانی اش ِدرو می کند و به دســت می آورد ؛ همان سعی او در همه ابعاد زندگی اش 
می باشد. طبق این آیه شریفه خداوند ، انسان را مأمور به نتیجه ننموده است. بلکه از او 
ســعی و تالش برای دین داری و اطاعت و اجرای واجبات و ترک محّرمات ، خواســته 
اســت و این ســعی او را جهاد نامیده است. لهذا در زندگانی انسان میدان های تالش و 
کوششی چون: جهاد اخالقی ، جهاد نظامی ، جهاد علمی و جهاد اقتصادی پیش روی او 

قرار می گیرد )نقش و پارچه باف دولتی،1394(.
ِجهاد، واژه ای عربی از ریشــه )ج ه د( اســت. راغب می گوید:»َجهد و ُجهد؛ یعنی 
طاقت، نیرو، مشــّقت و ســختی. گفته شده جهد با فتح را» مشّقت« و با ضم را »وسیع«  
معنا کرده اســت. واژه ی جهاد و مشتقات آن 35 بار در قرآن آمده است. جهاد در لغت، 
به معنــای تــالش کردن؛ به کارگفتن نیــرو و توان خویش برای تحقق بخشــیدن به یک 
هدف اســت )مصباح یزدی، 19:1383(. به تالش توأم با رنج نیز، جهاد گویند )قرشی، 
77:1386(. جهاد در اصطالح به جنگ ها و مبارزاتی اطالق می شود که با هدف گسترش 
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اســالم و دفاع از آن انجام می شــود. در آیات قرآن، آمده است کسانی که جان و مالشان 
را در راه خــدا فــدا می کنند، در درگاه الهی از دیگر مســلمانان برترند و خداوند به آنها 
مژده بهشت و دستیابی به مقام شهادت داده می شود )دانشنامه مجازی مکتب اهل بیت، 
139۷(. جهاد از باب مفاعله است و معموال در مواردی به کار می رود که نوعی همکاری، 
تقابل و رقابت در آن وجود دارد. البته جهاد تنها شکل نظامی ندارد و هر نوع مبارزه و 
پیکار نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در بر می گیرد )مصباح یزدی، 1383: 19(. 
درتمام تعاریف فوق در معنای لغوی جهاد، تالش همراه با مشــقت آمده است. تالشی 
که از حد معمول کوشش های انسانی فراتر می رود و در مسیری است که همراه با رنج و 
طاقت است. ما مفهوم جهاد را از سه دیدگاه در پژوهش مورد توجه قرار می دهیم و به 

بررسی آن از هر منظر می پردازیم:

 1.  جهاد اخالقی:
ایـن مفهـوم از جهـاد در علـم اخـالق به عنـوان جهـاد اکبـر معّرفـی می گـردد. 
کـه موضـوع آن تزکیـه نفـس انسـانی از رذایـل اخالقـی می باشـد. از آنجـا کـه 
محبوب تریـن چیزهـا در نـزد انسـان نفس اوسـت ، لذا همیشـه در جهت تمایالت 
و خواهش هـای نفـس خـود قـدم برمـی دارد. و از آنجـا که همه تمایالت انسـانی 
حـّق و صحیـح نمـی باشـد لـذا توصیه هـای مکـّرر قرآن کریـم و انبیـاء و اوصیـاء 
در جهـت مسـتقیم نمـودن آنهـا بـوده اسـت. و بـه همیـن جهـت سـعی و تـالش 
انسـان در راه مقابلـه بـا ایـن نیـروی خـود کششـی نیرومنـد ، نیازمنـد بـه طاقـت و 
کوشـش گسـترده دارد.  قرآن کریـم نیـز بـه ایـن مطلـب اشـاره دارد و می فرمایـد:

ـوِء: به درسـتی که نفس امر به بدی می کند« ) یوسـف / 53(.   » إنَّ النَّْفَس َلَّماَرًئ ِبالسُّ
لهـذا ایـن جهـاد را اکبر گویند و انسـان در هر لحظه از لحظـات زندگانی اش دائمًا 
در سـعی و تـالش مبـارزه بـا نفـس أّمـاره خـود به عنـوان دشـمن درونی می باشـد. 
دربـاره اهمّیـت و فضیلت این جهاد ، روایات متعـّددی وجود دارد که به چند مورد 
به عنوان نمونه اشـاره می گردد:امام باقر ) علیه السـالم ( در فضل و اهمّیت آن چنین 
می فرماید: »ال َفِضیَلَئ َکالجهاد َو ال َجهاَد َکُمَجاَهَدِئ الَهَوی: هیچ فضیلتی چون جهاد 
و هیچ جهادی چون جهاد با هوای نفس نیسـت« ) میزان الحکمه ،1391ج 596:2(.
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 2.  جهاد نظامی
این مفهوم از جهاد ، در مفاهیم دینی و اخالقی به عنوان جهاد اصغر معّرفی 
می شود و در مقابل قسم اول قرار می گیرد. راغب اصفهانی این نوع جهاد را راندن 
و دفع دشمن آشکار معنا می کند. ) ترجمه مفردات ج1: 424(. علت نامگذاری 
این نوع از جهاد با توجه به معنای لغوی آن به جهاد اصغر می تواند این باشد که 
مدت زمانی که انسان در آن به سعی و تالش برای دفع مهاجم بیرونی می پردازد ، 
نسبت به مدت زمان جهاد اکبر که لحظه لحظه انسان را شامل می شود ، محدود تر 
است. البته امروزه این نوع از جهاد دارای دو مفهوم دیگر به نام های جنگ سخت 
در قالب ادوات نظامی و جنگ نرم در قالبی فرهنگی و سیاسی می باشد ) شرح 

لمعه 1396، ج1: 311 (.
در بحث جنگ نرم که دایره آن از جنگ سخت بسیار وسع تر است ؛ تالش ها 
و کوشش های بیشتری برای دفع تهاجمات فرهنگی و مکاید سیاسی دشمن و 
حفظ موازین شرع در پهنه اجتماعی کشور اسالمی می طلبد. علت قرار گرفتن 
این جنگ در این نوع از جهاد این است که توسط دشمن بیرونی طّراحی و اجرا 
می گردد. اگر چه هدف آن تحریک قوای نفس اّماره و ترویج فساد می باشد. و از 
این منظر خود به خود داخل در قسم اول جهاد یعنی جهاد اکبر می شود. پیامبر  
) صلی اهلل علیه و آله ( می فرماید: »َجاِهُدو اْلُکفَّاَر ِبَأْیِدیُکم َو أَْلِسَنَتُکم: با دست و 

زبانتان با کفار جهاد کنید«
در این روایت جهاد با دست اشاره به جنگ سخت و مبارزه در میدان نظامی 
می کند و جهاد با زبان اشاره به مقابله با تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی همان دشمن 
می کند. آنچه که جالب توجه است حضور اخالقیات حتی در میدان سخت جهاد 
نظامی است. چنانچه قرآن کریم می فرماید: »َجاِهُدوا ِبأْمَواِلُکم َو أنُفِسُکم ِفی َسِبیِل 
اهلِل: با اموال و جانتان در راه خدا جهاد کنید .« )توبه/41(قرآن این مجاهده ُپر 
مشّقت را متصل به منبع الیزال الهی می کند. به این معنا که حتی میدان کارزار 
نظامی ، محّل تجّلِی عارفانه ترین تالشها و کوشش های یک انسان می تواند باشد. 
مبارزه در جهت هوا و هوس ، کینه توزی ، عصبّیت کور کورانه ، دنیا طلبی و سایر 
اهداف بی ارزِش نفسانی نباید باشد، بلکه در راه رضای الهی و به خاطر مجموعه 
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دین الهی باید باشد. که اگر اینگونه شود قرآن کریم حتی کشته شدن را زندگانی 
جاوید و پیروزی معّرفی می کند که متضّمن تمامی فواید و سود های متصّور انسان 
می باشد. قرآن کریم می فرماید: »َو ال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفی َسِبیِل اهلِل أْمَواَتًا َبْل 
َأْحَیاٌء ِعنَد َربِِّهم ُیْرَزُقوَن: کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده مپندار بلکه 
زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.« ) آل عمران / 169(. خداوند در 
این آیه می فرماید که در مقام شهادت ، حیاتی جاودانه همراه با رزقی فراوان و 
تمام نشدنی نهفته است. یعنی اگر کسی می خواهد برای همیشه به این دو نگرانی 
اش در حیات و رزق تمامی ببخشد ، وارد میدان سعی و تالش جهاد اخالقی و 

جهاد نظامی هر کدام که ُمیَّسر باشدش ، وارد گردد.
مقام شهادت ، باالترین هدفی است که در میدان نظامی در دنیا و عقبی معّرفی 
بین  تنگاتنگ  رابطه  از  روایتی  در ضمن  )علیه السالم(  المؤمنین  امیر  می شود. 
ایشان  می گویند.  اخالقی سخن  میدان جهاد  و  نظامی  واالی جهاد  این هدف 
می فرمایند:»إنَّ الُمجاِهَد َنْفَسُه َعَلی َطاَعِئ اهلِل َو َعن َمَعاِصیِه عند اهلِل ُسبحاَنه ِبَمنِزَلِئ 
َبرٍّ َشِهیٍد: کسی که با نفسش در راه اطاعت و دوری کردن از معاصی خداوند متعال 
مبارزه کند در نزد خداوند به مانند نیکوکاری شهید است«. ) میزان الحکمه ، 1391، 
ج2: 595(. ایشان أجر و پاداش میدان جهاد با نفس را شهادتی معّرفی می کند که 
باالترین هدف کارزار جهاد نظامی است. گویا اینکه سعی انسان برای مهار دشمن 
درون ، خود مقّدمه ای برای دست یابی به مقام باالی شهادت در تالش نظامی 

انسان در مقابل دشمن بیرونی است. 

 3.  جهاد اقتصادی: 
این مفوم از جهاد در دین اسالم در دو ُبعد فردی و اجتماعی مورد توجه قرار 

گرفته است. 

 4.  جهاد اقتصادی فردی: 
در مضامین دین اسالم ، تالش و کوششی که هر شخص برای بهبود وضعّیت 
اقتصادی خود و افراد تحت تکّفلش از طریق صحیح آن انجام می دهد ؛ مورد 
تکریم و تمجید قرار داده شده است و از آن تعبیر به طلب رزق حالل و طّیب 
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شده است. امام صادق ) علیه السالم ( می فرماید: »الَکادُّ َعَلی َعَیاِله َکالُمَجاِهِد ِفی 
َسِبیِل اهلِل: کسی که برای بهبود اقتصاد همسر و فرزندانش زحمت بکشد همچون 

شخصی است که در راه خدا مجاهده کند« ) اخالق ُشبَّر:180(.

نیا ِإْسِتْعَفاَفًا َعِن النَّاِس  و امام باقر  ) علیه السالم ( می فرماید: » َمن َطَلَب الِرْزَق ِفی الدُّ
َفًا َعَلی َجاِرِه َلَقی اهلَل َعزَّ و َجــلَّ َو َوْجُهُه ِمثُل الَقَمِر لَیَلَئ الَبْدِر:  َو َســْعَیًا َعَلــی أْهِلِه َو َتَعطُّ
کسی که در دنیا به جهت بی نیازی جستن از مردم و بهبود وضع اهلش ، سعی و تالش و 
برای لطف و مهربانی کردن بر همســایه اش طلب رزق کند ؛ خداوند را در روز قیامت 
مالقــات می کند در حالی که صورتش همچون ماه شــب چهارده می درخشــد« ) اخالق 
ُشــبَّر:180( و در روایات حّتی افراد را به تالش و کوشش در جهت طلب رزق و بهبود 
وضــع اقتصادی ، در شــهر و دیارهایی غیر از وطن خود تشــویق می کنند. ا مام صادق  
) علیه السالم ( می فرماید: » ِإنَّ اهلَل لَُیِحبُّ اإِلْغِتَراَب ِفی َطَلِب الِرْزِق: به درستی خداوند به 
دیار غربت رفتن برای طلب رزق را دوست می دارد « ) اخالق ُشبَّر:180(. خداوند متعال 
نیز به عنوان خالق انســان به جنبه های روانی این مسأله اشاره نموده و همواره انسان را 
مورد تفقُّد و دلداری قرار داده است. و در آیات متفاوت قرآن کریم تحت عنوان رّزاق و 

روزی ده انسان ، وی را مورد خطاب قرار داده و توصیه هایی نموده است.

جهاد اقتصادی اجتماعی: سعی وتالش همه افراد اجتماع در باال بردن توان اقتصادی 
که مقوله ای تأثیر گذار در سایر انواع جهاد از مجاهدت های اخالقی و نظامی و علمی 
می باشد ؛ در دین مبین اسالم مورد توجه قرار گرفته است در سوره مبارکه انفال آیه 
ٍئ َو... : تا آنجا که می توانید قّوت را  وا َلهم َما اْســَتَطْعُتم ِمن ُقوَّ 06 می فرماید:»َو َأِعدُّ
در برابر دشمنان آماده سازید« خداوند به طور عام ، همه افراد را دستور به باال بردن 

قّوت و توان اجتماعی کرده است.

مفهوم تربيت جهادی
 تربیت جهادی نســخه ای از تربیت اسالمی است که به دنبال تربیت انسان جهادی 
است. انسانی که همواره خود را در میدان مبارزه می بیند و در این میدان نهایت تالش 
و کوشــش اود را در جهت رفع موانع میدان نبرد به کار می بندد. تربیت جهادی در پی 
ایجاد، تثبیت و تقویت شاخصه های جهادی که الزمه هر میدان مبارزه ای است؛ می باشد  
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) رجبی و نوروزی،1396(. قســمی از جهاد، مربوط به مبارزه انســان با نفس است. این 
مبارزه تالشــی برای کســب فضایل اخالقی و رفع رذایل است. در واقع تربیت اخالقی 
انســان در بســتر مبارزه انسان با صفات ناپسند شکل می گیرد. انســان جهادی ابتدا در 
میــدان ایــن مبارزه خود را قــوی می کند تا در مرحله بعد، که مرحله عملیاتی اســت و 
در حوزه قلمرو تربیت اجتماعی اســت، وارد عمل شــود. هر چه در تربیت اخالقی که 
مرحله ای مقدماتی است، بهتر مبارزه کند و پیروزی کسب کند در مرحله عملیاتی اجتماع 
موفقترخواهد بود. حضور اجتماعی انسان جهادی حضوری هدفمند و در جهت برطرف 
کردن موانع مسیر سعادت سایر انسان ها است. این حضور او را در میدان نبرد اجتماعی 
وارد می کند. بر این اساس شاکله مطلوب در تربیت جهادی را میتوان از مفاهیم مندرج 
در جهاد و هم چنین آیاتی که در خصوص جهادگران است، برداشت نمود. در شکل )1( 

چگونگی ارتباط تربیت با جهاد به تصویر کشیده شده است.

ماهیتانسان

تربیت

درون

تربیتهدایت

تربیت

بیرون

جهاد نزاع
دفاع از حق 
و مبارزه با باطل

شکل1.  مدل مفهومی ارتباط جهاد و تربیت

بــا توجــه به تعاریفی که بــه صورت خــاص از دو واژه »تربیــت« و »جهاد« ارائه 
شــد می توان گفت تربیت جهادی یعنی »ایجاد قدرت شــناخت حق، امید به تحقق آن 
و شــجاعت اقداِم بر اســاس آن « مبتنی بر مبارزه در تمامی عرصه های علمی، سیاســی، 
اقتصــادی، فرهنگــی و... جهت نیل به اهداف عالی یک مجموعــه و رفع موانعی که در 
رسیدن به آن وجود دارد، مي باشد )کوشکی،1:1393( به عبارت دیگر تربیت جهادی باعث 
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می شود که فرد جهادی با عشق و ایمان به خدا، خستگی ناپذیر، با گام هایی بلند و دارای 
شــتاب مدبرانه با بصیرت و دشمن شناســی خود از موانع پیش رو یکی پس از دیگری 
بگذرد و به  سوی ایجاد تمدن اسالمی به پیش رود. )عزتی،1393( همان طور که از مفهوم 
جهاد پیداست تربیت جهادی تربیتی است که در آن تالشی مضاعفی صورت می گیرد در 
مقابله با دشــمن و مشــکالت درونی و بیرونی و برای رسیدن به اهداف عالی و مقدس. 
بنابراین مفهوم تربیت جهادی، مفهومی است که انسان ها را با تخصص های مختلف اعم 
از مؤمن، بصیر، جهادی، والیت مدار، آرمان خواه، رسالت محور، انقالبی، تحول گرا، خالق 
و با نشــاط، منضبط و قانون گرا، کارآمد، خستگی ناپذیر، هوشمند، سالم و قوی، مردم دار 
و مردم یــار و با ظرفیت چندگانه به مجاهد فی ســبیل ا... تبدیل می کند به نحوی که تمام 
مهارت هــا و تخصص های آنان، در خدمت جهاد قرار می گیرد )ســلمانی و ســلمان پور 
سیاوشی، 1394: 5(. در حقیقت تربیت جهادی، به تناسب آثار خود، ظرفیت های گوناگونی 
در انسان ایجاد می کند. چنانچه این ظرفیت ها به خوبی مدیریت و هدایت شود، به بروز 
آثار انقالبی و حماســی مانــدگار و پرثمر در ابعاد گوناگون فــردی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و دیگر عرصه های زندگی منتهی شود )رهنمایی، 1396: ۷(. یکی از ویژگی های 
برجســته تربیت جهادی، سرشــار بودن این نظام از محتوای غنی و کامل جهت رساندن 
بشــر به کمال است. انسان تربیت یافته به تربیت والییـ  جهادی، نیل به کمال و سعادت 
را در همراهی با ولی امر و وفاداری نسبت به فرمان وی می داند و تا حد توان تا آخرین 
درجــة ایثار از هیچ مجاهدتی دریغ نمی ورزد. تحقق خواســته های ولی امر برای چنین 
 فردی، از هر چیزی واالتر و حیاتی تر بر هر امری ضروری تر است )رهنمایی،1396: 5(. 
هدِف تربیت جهادی، رشــد هویت دانش آموزان و متربیانی اســت که بتوانند با تکیه بر 
عناصر و شاخصه های جهاد همچون حق شناسی، حق طلبی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی، 
با نابرابری ها، نامالیمات و زیاده خواهی ها مبارزه کنند و در مقابل، فضایل و ارزش های 
الهی و انســانی را در ســطح جامعه گسترش دهند. به طور خالصه تربیت جهادی تربیتی 
است که قدرت شناخت حق، امید به تحقق آن و شجاعت اقداِم بر اساس آن را در متربی 
ایجاد کند. در مجموع می توان گفت که تربیت جهادی همان نسخه کامل و جامع تربیت 
دینی است که محصول آن پرورش انسان مؤمن مجاهد است و می تواند وجه تمایز اصلی 
مدل تربیت ناب اســالمی، با دیگر نسخه های ناقص از تربیت باشد )نقش و پارچه باف 
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دولتی،1394: 114(. بنابراین شــاخص های تربیت جهادی از نظر قرآن را می توان در دو 
بعد فردی و اجتماعی تقسیم نمود )آذر شب و میر مرادی، 1393: 5(.

شاخصه های فردی تربيت جهادی
شاخصه هایی که با تحلیل آیات و روایات برای روحیه و تربیت جهادی بیان شده اند 

عبارتند از:

ایمان و اخالص
 ایمان و اخالص از مهم ترین شاخص های تربیت جهادی ایمان و اخالص 
است. خداوند در آیاتی توفیق بر جهاد خالصانه و به دور از هرگونه ترس از 
سرزنشگران را جلوه فضل الهى دانسته است. این بدان معناست که هر کسی 
باشد  برده  بهره  ایمان و اخالص  از  اینکه  نمی یابد، مگر  این روحیه دست  به 
)آل عمران، آیات 1۷3 / 1۷4؛ مائده، آیه 54؛ ممتحنه، آیه 1(. در سوره آل عمران 
توانایی  فرد  به  به خدا،  ایمان  است.  در جهاد سفارش شده  لزوم اخالص  به 
می بخشد، عزم را استوار و اراده را مستحکم و گام  ها را ثابت و تحمل را باال 

می برد و همچنین به اهداف جنبه الهی و قدسی می بخشد .

توحید، ذکر خدا و تقوا
خداوند در آیاتش، شش ویژگی برای مؤمنان راستین ذکر می کند که یکی 
از این شش ویژگی اعتقاد قلبی به خداوند است. بنابراین چنانچه مؤمنان ایمان 
میدان  در  باشند،  برخوردار  راسخ  ایمان  ویژگی های  از  و  باشند  داشته  واقعی 
جهاد به پیروزی می رسند )قاسمی  و طاهری خدیو، 1393: ۷(. ذکر بسیار خدا 
از شاخص های مهم دیگر تربیت جهادی این است که انسان همواره خدا را در 
یاد داشته و خود را در محضر خدا ببیند. چنین حالتی موجب می شود که هرگز 
کار را در گستره کوچک دنیا و برآورد نیازهای مردم نبیند بلکه یک انگیزه قوی و 
آسمانی و بلندتری او را هدایت و تقویت کند )انفال، آیه45(. تقوا سبب اجتناب 
از تخلف در جهاد با مال و جان می شود. در آیه 44 سوره توبه به این نکته اشاره 
شده است که آن ها که به خدا و روز جزا ایمان دارند، هیچ گاه برای ترک جهاد )در 

راه خدا(، از تو اجازه نمی گیرند و خداوند پرهیزگاران را می شناسد.
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استغفار از اسراف
نیز از آداب جهاد  در سوره آل عمران آمرزش خواهی از اسراف در کارها، 
به  گرایش  ثروت  و  قدرت  موقعیت هایی چون  در  انسان ها  است.  مطرح شده 
اسراف می یابد. لذا باید همواره خود را در پناه خدا قرار داده و از هر گونه اسراف 
و خطا استغفار کند. خداوند در آیه 174 سوره آل عمران، آمرزش خواهى از گناه و 

اسراف در كار ها را از شاخص های جهاد و روحیه جهادی دانسته است.

استقامت ، مقاومت و سختی پذیری
انسان جهادی انسانی است که اهل اقدام و حرکت است و در این زمینه هر 
گونه سختی و مشکالتی را برای رضای خدا تحمل می کند )رجبی و نوروزی، 
1396: 15(. بنابراین این افراد جهت رسیدن به اهداف واال، پا روی لذت های در 
اختیار خود گذاشته و مشکالت و نامالیماتی که برای رسیدن به هدف واال ممکن 
است پیش روی او قرار گیرد، به جان و دل می پذیرد و به استقبال آن ها می رود و 

از آن ها گریزان نیست )موسویان، 139۷: 12(. 

شجاعت، خودباوری و شهامت در اقدام و شهادت طلبی
شجاعت و جسارت در فرهنگ جهاد تبلور می یابد. شاید عمده ترین دلیل آن 
را بتوان در عدم محافظه کاري نظام مدیریتی آن جستجو نمود. شجاعت صفتی 
بود که امام در آخرین پیام خود پس از ده سال فعالیت جهاد به آن نسبت دادند 
و فرمودند: »شجاعت دلیر مردان و شیرزنان جهادي مان در جهادمان علیه کفر و 

بیداد زبانزد خاص و عام است« )واشقانی فراهانی، 7:1390(.

صبر
در  اخالقی  شاخصة  اثربخش ترین  و  کلیدی ترین  تقوی  و  استقامت  صبر، 
روحیه جهادی نیروهای مسلح هست و قرآن آن را عامل جلب نصرت و امداد 
الهی درصحنه جنگ تلقی نموده است، آنجا که در آیه 123 سوره مبارکه آل عمران 
می فرماید: »َبلى ِإْن َتْصِبُروا َو َتتَُّقوا َو َیْأُتوُکْم ِمْن َفْوِرِهْم هذا ُیْمِدْدُکْم َربُُّکم ِبَخْمَسئ 
استقامت و تقوا پیشه کنید و  مین«. آرى، )امروز ( اگر  اْلَمالِئَکِئ ُمَسوِّ ِمن  آالٍف 
دشمن به همین زودى به سراغ شما بیاید، خداوند شمارا به پنج هزار نفر از 

فرشتگان، که نشانه هایى با خود دارند، مدد خواهد داد.
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نظم
از دیگر شاخص های روحیه جهادی نظم در امور است. خداوند در آیه 4 
سوره صف می فرماید که نظم نیرو ها در میدان جهاد، از شاخص های پسندیده و 

ارزشمند در تحقق روحیه جهادی است.

توکل و امید
عدم توجه به کمبود نیرو و امکانات ظاهری »قال الذین یظنون انهم مالقوا 
اهلل کم من فئئ قلیلئ غلبت فئئ کثیرئ باذن اهلل و اهلل مع الصابرین« ) بقره/ 249 ( در 
روحیه جهادی به کمبود نیرو و امکانات نسبت به دشمن توجه نمی شود بلکه 
با امید به فضل پروردگار، صبر و تالش مضاعف برای نیل به اهداف صورت 
می گیرد. ریشه ای ترین و محوری ترین شاخصه ی روحیه ی جهادی در نیروهای 
مسلح عامل ایمان و اتکای الی اهلل است که از اعتقادات راسخ آن ها سرچشمه 
گرفته و سایر شاخص ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. خداوند بار ها بر اصل 
توکل تأکید کرده و حتی به پیامبر)ص( سفارش کرده که در هنگام عزم بر انجام 
کاری اصل توکل را فراموش نکند، زیرا این خداوند است که برای اسباب، آثار 
قرار می دهد و مشیت اوست که تأثیرات را رقم می زند )آل عمران، آیه 159(. 
همین مسئله در خصوص جهاد نیز به عنوان یک شاخص مورد تأکید قرآن در آیه 

51 سوره توبه قرار گرفته است.

امر به معروف و نهی از منکر
شایان ذکر است امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق جهاد است. حضرت 
علی)ع( در نامه 31 نهج البالغه خطاب به امام حسن می فرمایند: »امر به معروف 
کن تا از اهل معروف باشی« و نیز می فرمایند با تمام توان این کار را انجام بده 

)خاتمی ، خاتمی و براتی، 1391، ص14(.

پرهیز از غرور
قرآن کریم به مومنین یاد می دهد که همه موفقیتها و پیروزی های خود را به 
خدا نسبت دهند. »فلم تقتلوهم و لکن اهلل قتلهم و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل 
رمى« )انفال 1۷(. قدرت و ثروت و موفقیت در امری موجب می شود که؛ انسان 
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دچار عجب و غرور شود و زمینه برای اشتباه و خطا فراهم گردد. خداوند در آیه 
4۷ سوره انفال از رهسپار شدن به جبهه هاى نبرد، با سرمستى و غرور نهی کرده 
است. این عامل در هر حوزه دیگری که مرتبط به جهاد است می تواند تأثیرات 

منفی و مخربی به جا گذارد.

پرهیز از سستی
مجاهدان اسالم بایستی از سستی در تعقیب دشمنان بپرهیزند. خداوند در آیه 
104 سوره نساء می فرمایند: »در راه تعقیب دشمن، هرگز سست نشوید. زیرا اگر 
شما درد و رنج می بینید، آن ها نیز همانند شما درد و رنج می بینند ولی شما امیدی 

از خدا دارید که آن ها ندارند و خداوند دانا و حکیم است«.

وظیفه شناسی
مسئولیت پذیري در فرهنگ جهاد بسیار باالست، زیرا فلسفه ورود برخی از 
نیروهاي ارزشی به جهاد به خاطر احساس مسئولیت بوده است. دفاع از کشور 
و محرومیت زدایی از چهره روستاها و انجام کارهاي زمین مانده همه نشان دهندة  
میزان باالي مسئولیت پذیري در جهادگران بوده  است ) واشقانی فراهانی،1390: 9(. 
خداوند در سورة مبارکة نساء آیة 79 می فرماید: و در راه خدا پیکار کن! تنها 
مسئول وظیفه خود هستى! و مؤمنان را بر این کار تشویق نما! امید است خداوند 
از قدرت کافران جلوگیرى کند )حتى اگر تنها خودت به میدان بروى!( و خداوند 
قدرتـش بـیشتر و مجـازاتش دردنـاک تر اسـت )سـلمانی و سـلمان پـور سیاوشی، 

.)1394

شاخصه های اجتماعی تربيت جهادی
دمیده شدن روح امید در جامعه

امید و امیدواری به رحمت الهی از ارکان دین اسالم است که با آن رکود 
و رخوت از انسان و جامعه جدا شده و نشاط و تعالی جایگزین آن می شود. 
از راه خدا محوری و  نیست، مگر  امید در دل و قلب ممکن  از دیدگاه قرآن 
اعتقاد به معاد و عامل مستقیم تالش ها و رفتارهای انسان می باشد )خاک پور، 
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حسومی، گلی و ایران منش، 3:1392 (. حضرت علی)ع( یکی از با اهمیت ترین 
علل شهادت طلبی را امید می داند )نوروزی، ۷:1389(.

اتحاد ، تعاون و همکاری:
هست  قدرت ها  و  نیروها  همگرایی  و  تجمیع  عامل  که  همکاری  و  تعاون 
از عوامل مهم در موفقیت بوده و از شاخص های کار جهادی هست خداوند 
در سوره مائده آیه 2 ما را به تعاون و همکاری در امور خیر و تقوی سفارش 

می نماید.
وُکْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحرا َأْن َتْعَتُدوا َو َتعاَوُنوا  »َو ال َیْجِرَمنَُّکْم َشاَننن َقاْو َأْن َصدُّ
َعَلى اْلِبرِّ َو التَّْقوى َو ال َتعاَوُنوا َعاَلى  ااْل ِثم َو اْلُعْدواِن َو اتَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َشدیُد 
اْلِعقاب« و خصومت بر جمعّیتى که شما را از آمدن به مسجدالحرام )در سال 
و )همواره( در  تجاوز کنند!  و  تعّدى  شمارا وادار به  نباید  حدیبیه(  بازداشتند، 
راه نیکى و پرهیزگارى باید تعاون کنید! و )هرگز( در راه گناه و تعّدى همکارى 
ننمایید! و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است. حضرت 
از  دوری  و  وحدت  را  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  مؤلفه  زیربنایی ترین  علی)ع( 
تفرقه عنوان کرده اند. وحدت از مؤلفه  هایی است که ایثار و شهادت را در خود 
می پروراند. زیرا جهت حفظ وحدت و امنیت پایدار، به ایثار و ترجیح دیگری بر 

خود نیاز است )خطیبی، 11:1389(.

والیت  مداری
از آن جایی که تأسیس جهاد بر مبناي فرمان ولی فقیه و رهبر انقالب می باشد 
اطاعت از والیت فقیه و التزام عملی به آن از مهم ترین ویژگی هاي فرهنگ جهادي 
است.در تار و پود فرهنگ جهادی، اطاعت از امام و والیت موج می زند و چنان 
شور و نشاطی در وجود جهادگران ایجاد می کند به طوری که با هر فرمان او سر از 
پا نشناخته و می شتابند )معدنی، حسین پور و یاری ، 6:1395 (. خداوند در سوره 
نساء آیه 34 در خصوص اطاعت پذیری و والیت مداری می فرماید: »یا َأیَُّها الَّذیَن 
آَمُنوا َأطیعووا اهللََّ َو َأطیعووا الرَّسووَل َو ُأوِلی اْلَْمِر ِمْنُک َفِإْن َتناَزْعُت فی َشری ٍء 
َفُردُّوهو إَِلى اهللَِّ َو الرَّسوِل ِإْن ُرْنُت ُتْؤِمُنوَن ِباهللَِّ َو اْلَیْوِم اْلِخِر ذِلَك َخْیٌر َو َأْحَسُن 
َترْأویال« اى کسانى که ایمان آورده اید !اطاعت کنید خدا را !و اطاعت کنید پیامبر 
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خدا و اولوالمر]اوصیاى پیامبر[ را ! و هرگاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا 
و پیامبر بازگردانید )و از آن ها داورى بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 

دارید! این )کار( براى شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.

احسان
کسی که دارای روحیه جهادی می باشد ناگزیر در امور خیر از دیگران سبقت 
و پیشی گرفته و درصحنه عمل ایفای نقش می نماید همان  گونه که مجاهدان فی 
سبیل اهلل برای دفاع در برابر حمالت غافل گیرانه دشمن به بالد اسالمی اینگونه 
عمل کردند دست روی دست نگذاشته و منتظر دیگران نشدند و تاریخ اسالم و 
جمهوری اسالمی ایران خود گواه این امر است. چراکه این سبقت در امور خیر 
دستور قرآن است آنجا که در سوره مبارکه بقره آیه19۷ می فرماید: »و ِلُکلٍّ ِوْجَهٌئ 
ُهَو ُمَولِّیها َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیراِت َأْیَن ما َتُکوُنوا َیْأِت ِبُکُم اهللَُّ َجمیعًا ِإنَّ اهللََّ َعلى ُکلِّ 
َشْیٍء َقدیٌر« هر طایفه اى قبله اى دارد که خداوند آن را تعیین کرده است )بنابراین، 
زیاد( درباره قبله گفتگو نکنید! و به جاى آن در نیکی ها و اعمال خیر، بر یکدیگر 
سبقت جویید! هر جا باشید، خداوند همه شما را )براى پاداش و کیفر در برابر 
اعمال نیك و بد، در روز رستاخیز( حاضر می کند زیرا او، بر هر کارى تواناست 

)رشید و ادریسیان، 139۷: 13(.

وفاداری و تعهد
در  انسان  یعني حركت  دیگر می فرماید: جهاد  امام خامنه ای )ره( در جایی 
میدان حركت و مبارزه با مانع ها و مانع تراش ها و احساس تكلیف و تعهد. یك 
ملت وقتي معتقد به جهاد شد، در همه میدان ها پیشرو است. جهاد فقط تفنگ 
به دست گرفتن نیست، جهاد این است كه انسان خود را همیشه در میدان حركت 
و مبارزه با مانع ها و مانع تراش  ها ببیند، احساس تكلیف كند، احساس تعهد كند. 

) اسماعیل پور، 1393: 1(

ایثار و از خودگذشتگی
امیر مؤمنان علیه السالم حضرت علی )ع( مى فرماید: ایثار، خوى نیکوکاران 
و شیوه نیکان است. ایثار که در کالم رهبری معظم، توأم با روحیه جهادی آمده 
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است به معنای از خودگذشتگی و فداکاری است. یعنی مقدم داشتن و دانستن 
دیگران و مطالبات و نیازهای آنان را برخواسته   های خود رجحان دادن ولو آنکه 
نیاز خودمان بیشتر از سایرین باشد. اوج ایثار و کمال فداکاری لحظه ای است 
که آنچه خود بدان نیاز مبرم داریم دیگری را ارجح دانسته و در اوج رضایت، 
آن را تقدیم کرده و از مالمت و سرزنش اطرافیان نیز نهراسیم و از تصمیم خویش 

منصرف نگردیم.)احمدی، 1393: 2(.

روش پژوهش
در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. روش 
تحلیل محتوا یکی از روش هایی که در چند دهه اخیر به شدت رو به گسترش بوده است. کرلینجر 
) Krippendorff, 1394& Holsti, 1374(. تحلیل محتوا را روشی پژوهشی برای توصیف عینی، 

منظم و کمی متغیرها دانســته است )بیابانگرد، 390:1384 (. در این روش پژوهشگر می کوشد 
از طریق مطالعه یک پیام مکتوب یا شفاهی، به داده هایی دست یابد تا به کمک آ نها، به بررسی 
ســؤال ها یا فرضیات پژوهش بپردازد  ) بورگ و گال1 ،1384(. ســه مرحله اصلی تحلیل محتوا، 
عبارتند از: 1.آماده سازی و سازماندهی )مرحله قبل از پیام(، 2.  بررسی مواد )پیام(، 3. پردازش 

نتایج )سرمد، بازرگان و حجازی به نقل از محمودی،139۷(.

جامعة آماري، نمونه و روش نمونه گيري
در کشور ما، کتاب درسی مظهر تحوالت برنامه درسی به شمار می رود و نارسایی های 
آن در عمل از بنیادی ترین معضالت نظام آموزشــی محسوب می گردد. بنابراین در دوره 
متوســطه اول کتاب های فارســی، پیام های آســمان و مطالعات اجتماعی به عنوان بستر 
تخصصی مناســب برای ارائه محتوای اخالقی به دانش آموزان دوره در نظر گرفته شده 
است. زیرا این درس با مأموریت تربیت اخالقی و ارزشی نظام تربیت رسمی و عمومی 
ارتباط اســتواری دارد )حســنی، 1395(. همچنین با توجه به این که هدف گذاران نظام 
آموزشــی در تدوین اهداف کلی دوره متوســطه اول به برنامه خاصی نظر نداشته و این 
مجموعه، چنانچه از نام آن بر می آید برای مجموع دروس نظام آموزشــی تدوین شــده 
اســت و لذا هر یک از دروس، عالوه بر محور کانونی خاص خود الزم است تا سر حد 

1. Borge &Gall
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امکان در خصوص توسعه سایر ابعاد اهداف کوشا باشند؛ بنابراین در این جا کتاب های 
درســی فارسی، پیام های آســمان و مطالعات اجتماعی، با توجه به توضیحات باال و نیز 
تمایل محققان و همچنین تمرکز آنان بر این نوع از کتاب های درســی به واســطه انجام 
تعدادی کار پژوهشی دیگر بر روی آن ها، انتخاب شده و سعی شده این جامعیت توجه 
بــه جمیع جهات ابعاد تربیت جهادی، در آن ها مالحظه شــود تا ضمن روشــن شــدن 
موضوع، تصویر مناســبی در اختیار مســئولین، برنامه ریزان، مؤلفین کتاب های درسی و 

سایر عالقه مندان قرار گیرد. 

ابزار  اندازه گيري
در این پژوهش، براي بررسي و تحلیل محتواي كتاب هاي هدیه های آسمان، فارسی 
و مطالعات اجتماعی، از فهرســت وارسي تحلیل محتوا، استفاده شده است. فرم اولیه 
تحلیل محتوا، براساس دیدگاه های مطرح شده بوسیله پوجما ن 1)2001(، بنسون)1382(، 
تهیه شــد. )به نقل از شبیری و عبدالهی، 1390( و سپس فرم اولیه در اختیار پنج نفر از 
صاحب نظران این حوزه )اســاتید(  براي تغییر و اصــالح قرار گرفت كه پس از اعمال 
نظرات آنها فهرست وارسي تحلیل محتواي نهایي تهیه گردید. مؤلفه ها و مصادیق این 

ابزار در جدول 1 قابل مشاهده است.

جدول1. مؤلفه ها و مصادیق تربیت جهادی

ف
مصادیقمؤلفه  های تربیت جهادیردی

به نام خداوند جان و خرد ایمان و اخالص1
كزین برتر  اندیشه برنگذرد

 ) فارسی نهم، ص 10(

كوه و دریا و درختان همه در تسبيح اند توحيد، ذكر خدا و تقوا2
نه همه مستمعين فهم كنند این اسرار 

)فارسی نهم، ص13(

در موقع حمام كردن و مسواک زدن، شيرآب را باز نگذاریم.استغفار از اسراف3
)مطالعات اجتماعی هفتم، ص84(

استقامت، مقاومت و 4
سختی پذیری

انسان عاقل در برابر حوادث و مشكالت زندگی، چگونه باید رفتار كند؟
)فارسی نهم،خودآزمایی ص 59(

1. pojman  
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ف
مصادیقمؤلفه  های تربیت جهادیردی

شجاعت، خود باوری 5
و شهامت دراقدام و 

شهادت طلبی

رهبر ما آن طفل 13 سال های است كه با نارنجک خود را زیر تانک  
انداخت و آن را منهدم نمود و خود نيز شربت شهادت نوشيد.

 )مطالعات اجتماعی هفتم، ص11(

برایت آرزومندم صبور باشی نه با كسانی كه اشتباهات كوچک می كنند صبر6
كه این كار ساده ای است بلكه با كسانی كه اشتباهات بزرگ می كنند.

)فارسی نهم، ص127(

هر جامعه ای برای حفظ نظم و امنيت و حقوق افراد به مقررات و قوانين نظم7
نياز دارد.

)مطالعات اجتماعی هفتم، ص17(

یوسف گم گشته بازآید به كنعان غم مخور توكل و اميد8
كلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور

) فارسی نهم، ص 84(

 امر به معروف 9
و نهی از منكر

یكی از مسئوليت های افراد جامعه نسبت به هم توصية  یكدیگر به كار 
خير و پسندیده و باز داشتن هم از كار ناپسند است.

 )پيام های آسمان نهم، ص112(

گر تكبر می كنی با خواجگان سفله كن پرهيز از غرور10
ور تواضع می كنی با مردم درویش كن

) فارسی نهم ، فعاليت، ص 67(

هركس امروز در كارش كوتاهی و سستی كند در آینده به غم و  اندوه پركاری11
مبتال می شود. 

) پيام های آسمان هفتم، ص155(

مسئوليت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاكی جامعه چيست؟وظيفه شناسی12
)پيام های آسمان هفتم،پرسش ها، ص146(

دميده شدن روح اميد 13
در جامعه

آنان كه گفتند پروردگار ما اهلل است سپس در این راه پایدار ماندند 
به  و  مباشيد  غمگين  و  نترسيد  كه  می شوند  نازل  آنان  بر  فرشتگان 

بهشتی كه وعده داده می روید. شاد باشيد.
) پيام های آسمان نهم،ص 38(

تعاون یعنی چه؟ اشكال مختلف تعاون در خانه، مدرسه، محله و جامعه اتحاد، تعاون و همكاری14
كدامند؟

)مطالعات اجتماعی هشتم ، ص1(

فقيهانی كه هدایت مردم را در زمان غيبت به عهده دارند باید دارای والیت مداری15
چه ویژگی هایی باشند؟

)پيام آسمانی نهم، ص57(

جدول 1.  )ادامه(
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ف
مصادیقمؤلفه  های تربیت جهادیردی

به كسانی كه احسان16 توانایی ها و وقت خود  ما، علم،  از طریق بخشش  افراد 
نيازمند هستند، یاری می رسانند.

)مطالعات اجتماعی هشتم، ص7(

بر دوستی كه به عهد خود وفا نمی كند، اعتماد نكنوفاداری17
)پيام های آسمان هفتم، ص146(

حضرت فاطمه)س( رسيدگی به محرومان را نيز عبادت و اطاعت خدا ایثار و از خودگذشتگی18
می دانست. بارها فقرا به درب خانه او می آمدند اما با آنكه خود ثروتمند 

نبود، آنچه داشت به آنها می بخشيد.
)پيام های آسمان هفتم، ص 4(

روایي و پایایی ابزار  اندازه گيري
براي تعیین روایي فهرست وارسي تحلیل محتوا، از روش روایي صوري، محتوایي 
و نظر متخصصان اســتفاده شــده اســت. براي تأمین پایایي ابزار  اندازه گیري از روش 
ویلیام اســکات1 استفاده شد. بدین صورت كه فرم تحلیل محتوا در اختیار چهار نفر از 
صاحب نظران حوزه آموزش متوســطه قرار گرفت که ضریب توافق آ نها براســاس داد 

ه های ذیل 90 درصد به دست آمد.

تعيين واحدهاي تحليل
بــراي تحلیل محتواي كتاب هاي درســی، در این پژوهش متن، تصویر، پرســش و 
فعالیت مورد بررسی قرار گرفته است و واحد تحلیل، مضمون در نظر گرفته شده است.

شيوه تحليل داده ها
امروزه برای تحلیل داده ها، روش های بســیاری ارائه شــده اســت که اساس آنها، 
محاســبه رتبه درصدی از فراوانی شــاخص ها اســت. در روش های مذکور مشکالت 

1. William Scott

جدول 1.  )ادامه(



53

ë  سال پنجم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 15
ë  تابستان 1399

دکتر محمود شرفی و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

ریاضی وجود دارد که از اعتبار نتایج می کاهد )آذر،1380( در این پژوهش نتایج با روش 
آنتروپی شــانون1 که برگرفته از تئوری سیستم ها است، پردازش شده اند. در این روش، 
تحلیل داده ها بســیار قوی تر و معتبرتر انجام خواهد شــد. در نظریه سیستم ها ، آنتروپی 
شــاخصی اســت برای  اندازه گیری عدم اطمینان که با یک توزیع احتمال بیان می شود 
)آذر،1380( براســاس این روش که به مدل جبرانی مشــهور می باشد. داده های تحلیل 
محتوا با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون بررسی شد. 
ابتدا فراوانی مؤلفه ها اســتخراج و در جدول مربوط درج شد. سپس داده های پژوهش 
در فرایند تحلیلی آنتروپی شــانون بهنجار کردن داد ه های جدول فراوانی، محاســبه بار 
اطالعاتی مقوله ها، و به دســت آوردن ضریب اهمیــت آنها  تجزیه و تحلیل و توصیف 

شدند که در ادامه به توضیح مراحل سه گانه آن پرداخته می شود.

مرحله اول: ماتریس فراوانی های جدول فراوانی بهنجار می شوند. برای این کار از 
این رابطه استفاده شد:

P =فروانی ماتریس هنجار شده ،  F=فراوانی مقوله
m =تعداد پاسخگو ،  j =شماره مقوله ،  i =شماره پاسخگو

مرحله دوم: بار اطالعاتی هر مقوله محاســبه و در ستون های مربوطه قرار داده شد. 
برای این منظور از رابطه ای که در پی می آید استفاده شد:

Ln=لگاریتم نپری ،  J=)n2و1و...و( ،  p=ماتریس هنجار شده
m =تعداد پاسخگو ،  j =شماره مقوله ،  i =شماره پاسخگو

1. Shannon
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در روش آنتروپی شــانون، به مؤلفه هایی که دارای فراوانی بیشــتر و توزیع هدفمند 
می باشد، ضریب اهمیت باالتری تعلق می گیرد. نکته ضمنی اینکه، صرف فراوانی زیاد 
نمی تواند دال بر ضریب اهمیت باال باشــد. این روش به گونه ای اســت که مؤلفه هایی 
که فراوانی باال دارند اما توزیع ناهمســان و نامتناوب دارند، در مقایســه با مؤلفه هایی 
کــه دارای فراوانــی کمتر اما توزیع متناوب و همســان دارند، ضریــب اهمیت پایینی 
کسب خواهندکرد )صالحی عمران و سبحانی نژاد به نقل از محمودی، 14:1397 وفائی، 

فضل الهی قمشی و طالعی فرد، 15:1396(.

یافته های پژوهش 
یافته های حاصل از میزان توجه به مؤلفه  های تربیت جهادی در محتوای کتب فارسی 

دوره اول متوسطه در جدول 2 منعکس شده است .

 جدول 2. میزان توجه به مؤلفه های تربیت جهادی 
در محتوای کتب فارسی دورة اول متوسطه

ف
 مؤلفه های ردی

تربیت جهادی
مجموعنهمهشتمهفتم

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

2311/273719/682915/188915/26ایمان و اخالص1

2311/274222/344624/0811119/03توحيد، ذكر خدا و تقوا2

00000000استغفار از اسراف3

استقامت، مقاومت و 4
2210/783518/612613/618314/23سختی پذیری

5
شجاعت، خودباوری 
و شهامت دراقدام و 

شهادت طلبی
2612/743518/61189/427913/55

20/9831/59115/75162/74صبر6

20/9831/590050/85نظم7
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ف
 مؤلفه های ردی

تربیت جهادی
مجموعنهمهشتمهفتم

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

20/98157/9794/71264/45توكل و اميد8

امر به معروف و نهی از 9
0031/590030/51منكر

20/9831/5973/66122/05پرهيز از غرور10

62/94179/0494/71325/48پركاری11

188/82126/3884/18386/51وظيفه شناسی12

دميده شدن روح اميد 13
00000000در جامعه

41/96105/312412/56386/51اتحاد، تعاون و همكاری14

62/9442/12115/75213/60والیت مداری15

31/4710/5373/66111/88احسان16

94/412211/70105/23417/03وفاداری17

188/822211/702110/996110/46ایثار و از خودگذشتگی18

204100188100191100583100مجموع مؤلفه ها

جدول شــماره2 نشــان داد که: کل جمالت )جمالت، تصاویر، تمرین و سؤاالت( 
درکتب فارسی دوره اول متوسطه 583 واحد می باشد که از این تعداد محتوا: پایه هفتم با 
فراوانی 204، پایه هشتم با فراوانی 188، پایه نهم با فراوانی 191 را به خود اختصاص 
داده اســت. دربین مؤلفه های تربیت جهادی توحیــد، ذکر خدا و تقوا با فراوانی 111 و 
درصد فراوانی 19/03 بیشــترین فروانی را دارا بــوده و در رده دوم ایمان و اخالص با 
فراوانی 89 و درصد فراوانی 15/26 و استقامت، مقاومت و سختی پذیری با فراوانی 83 

و درصد فراوانی 14/23 در جایگاه سوم به لحاظ توجه بوده است. 

جدول 2.  )ادامه(
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نوع مقاله: پژوهشی

جدول 3. داده های بهنجار شده ی مؤلفه های تربیت جهادی در محتوای کتب فارسی

ف
 بار اطالعاتینهمهشتمهفتممؤلفه های تربیت جهادیردی

)EJ(
 ضریب اهمیت

)WJ(

0/2580/4150/3250/9840/073ایمان و اخالص1

0/2070/3780/4140/9640/071توحيد، ذكر خدا و تقوا2

00000استغفار از اسراف3

استقامت، مقاومت و 4
0/2650/4210/3130/9830/072سختی پذیری

شجاعت، خودباوری و شهامت 5
0/3290/4430/2270/9680/071دراقدام و شهادت طلبی

0/1250/1870/6870/7570/056صبر6

0/40/600/6130/045نظم7

0/0760/5760/3460/8030/059توكل و اميد8

00/000100/2510/018امر به معروف و نهی از منكر9

0/1660/250/580/8740/064پرهيز از غرور10

0/1870/5310/2810/9170/068پركاری11

0/3750/250/3750/9860/073وظيفه شناسی12

دميده شدن روح اميد در 13
00000جامعه

0/1050/2630/6310/800/059اتحاد، تعاون و همكاری14

0/2850/1900/5230/9220/068والیت مداری15

0/2720/0910/6360/7830/058احسان16

0/2190/5360/2430/9210/068وفاداری17

0/2950/3600/3440/9970/074ایثار و از خودگذشتگی18



57

ë  سال پنجم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 15
ë  تابستان 1399

دکتر محمود شرفی و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

مطابق با جدول شماره3 بیشترین میزان توجه درکتاب های فارسی دوره متوسطه اول 
مربوط به مؤلفه  ایثار و از خودگذشــتگی با ضریب اهمیت 0/074 اســت.عالوه بر این 
بر اســاس داده های این جدول مؤلفه  ایثار و از خودگذشتگی بیشترین بار اطالعاتی را 
به خود اختصاص داده است . مؤلفه  های وظیفه شناسی ، مؤلفه  شجاعت ، خود باروری و 
شــهامت در اقدام و شهادت طلبی ، ، توحید و ایمان و اخالص ، والیت مداری به ترتیب 
در رتبه های بعدی قرار دارد . الزم به ذکر است که از مؤلفه  های 18 گانه بیشترین ضریب 
اهمیت مربوط به مؤلفه  امر به معروف و نهی از منکر اســت که الزم اســت مورد توجه 

قرار گیرد .

 جدول 4.  میزان توجه به مؤلفه های تربیت جهادی
 در محتوای کتب پیام های آسمان دورة  اول متوسطه

ف
 مؤلفه های ردی

تربیت جهادی
مجموعنهمهشتمهفتم

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

4318/692211/453115/429615/40ایمان و اخالص1

208/694523/432110/448613/80توحيد، ذكر خدا و تقوا2

00147/2910/49152/40استغفار از اسراف3

استقامت، مقاومت و 4
156/5263/124019/90619/79سختی پذیری

5
شجاعت، خودباوری 
و شهامت دراقدام و 

شهادت طلبی
156/5221/042612/93436/90

10/4352/6052/48111/76صبر6

0010/520010/16نظم7

10/4310/5262/9881/28توكل و اميد8
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درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

ف
 مؤلفه های ردی

تربیت جهادی
مجموعنهمهشتمهفتم

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

امر به معروف و نهی از 9
0021/04188/95203/21منكر

00000000پرهيز از غرور10

41/73136/7710/49182/88پركاری11

10947/396835/416431/8424138/68وظيفه شناسی12

دميده شدن روح اميد 13
00000000در جامعه

10/43147/2910/49162/56اتحاد، تعاون و همكاری14

52/17168/3394/47304/81والیت مداری15

135/6510/5283/98223/53احسان16

156/520062/98213/37وفاداری17

166/9521/04115/47294/65ایثار و از خودگذشتگی18

230100192100201100623100مجموع مؤلفه ها

جدول شــماره )4( نشان داد که: کل جمالت )جمالت، تصاویر، تمرین و سؤاالت( 
درکتب پیام های آســمان دوره امتوسطه اول 623 واحد می باشد که از این تعداد محتوا: 
پایه هفتم با فراوانی 230 و پایه هشــتم با فراوانی 192 و پایه نهم با فراوانی 201 را به 
خود اختصاص داده است. دربین مؤلفه های تربیت جهادی وظیفه شناسی با فراوانی 241 
و درصد فراوانی 38/68 بیش ترین فروانی را دارا بوده و در رده دوم ایمان و اخالص با 
فراوانــی 96 و درصد فراوانی 15/40 و توحید، ذکر خدا و تقوا با فراوانی 86 و درصد 

فراوانی 13/80 در جایگاه سوم به لحاظ توجه بوده است. 

جدول 4.  )ادامه(
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بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

 جدول5.  داده های بهنجار شدة بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفه های تربیت جهادی
 در محتوای کتاب پیام های آسمان

ف
 بار اطالعاتینهمهشتمهفتممؤلفه های تربیت جهادیردی

)EJ(
 ضریب اهمیت

)WJ(

0/4470/2290/3220/9670/091ایمان و اخالص1

0/2320/5230/2440/9310/087توحيد، ذكر خدا و تقوا2

00/9330/0660/2230/021استغفار از اسراف3

استقامت، مقاومت و 4
0/2450/0980/6550/7740/073سختی پذیری

5
شجاعت ، خودباوری 
و شهامت دراقدام و 

شهادت طلبی
0/3480/0460/6040/7420/070

0/0900/4540/4540/8510/080صبر6

00/000100/1500/014نظم7

0/1250/1250/750/6700/063توكل و اميد8

امر به معروف و نهی از 9
00/10/90/30/028منكر

00000پرهيز از غرور10

0/2220/7220/0550/6650/063پركاری11

0/4520/2820/2650/9720/091وظيفه شناسی12

دميده شدن روح اميد در 13
00000جامعه

0/0620/8750/0620/4220/039اتحاد ، تعاون و همكاری14

0/1660/5330/30/9060/085والیت مداری15

0/590/0450/3630/7460/070احسان 16

0/71400/2850/5450/051وفاداری17

0/5510/0680/3790/8020/075ایثار و ازخودگذشتگی18
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بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

مطابق با جدول شــماره 5 بیشترین میزان توجه در کتاب های پیام های آسمان دوره 
متوســطه اول مربوط به مؤلفه های ایمان و اخالص و وظیفه شناســی با ضریب اهمیت 
0/091 بوده اســت. عالوه بر این بر اســاس داده های این جدول مؤلفه  وظیفه شناسی و 
مؤلفه  ایمان و اخالص بیشترین بار اطالعاتی را به خود اختصاص داده است . مؤلفه  های 
والیت مداری ، ایثار و از خودگذشتگی ، استقامت ، مقاومت و سختی پذیری و شجاعت ، 
خودباوری و شهادت در اقدام شهادت طلبی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارد . الزم 
به ذکر است که از مؤلفه  های 18 گانه بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه  استغفار از 

اسراف است که الزم است مورد توجه قرار گیرد .

 جدول 6.  میزان توجه به مؤلفه های تربیت جهادی در محتوای کتب مطالعات اجتماعی
 دورة اول متوسطه

ف
 مؤلفه های ردی

تربیت جهادی
مجموعنهمهشتمهفتم

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

00131/76121/99251/70ایمان و اخالص1

30/44101/35233/82362/45توحيد، ذكر خدا و تقوا2

81/1900182/99261/77استغفار از اسراف3

استقامت، مقاومت و 4
30/44273/66396/47694/70سختی پذیری

5
شجاعت، خودباوری 
و شهامت دراقدام و 

شهادت طلبی
30/44222/98396/47644/36

0030/4020/3350/34صبر6

40/5910/1340/6690/61نظم7

000010/1610/06توكل و اميد8

امر به معروف و نهی 9
00152/0310/16161/09از منكر
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بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

ف
 مؤلفه های ردی

تربیت جهادی
مجموعنهمهشتمهفتم

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

00000000پرهيز از غرور10

0060/8110/1670/47پركاری11

8011/997910/738013/2823916/31وظيفه شناسی12

دميده شدن روح اميد 13
000010/1610/06در جامعه

162/39435/84264/31855/80اتحاد، تعاون و همكاری14

0070/95213/48281/91والیت مداری15

91/34212/8550/83352/38احسان16

00111/4981/32191/29وفاداری17

30/44222/98172/82422/86ایثار و از خودگذشتگی18

6671007361006021001465100مجموع مؤلفه ها

جدول شماره 6 نشان می دهد که کل )جمالت، تصاویر، تمرین و سؤاالت( درکتب 
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 1465 واحد می باشد که از این تعداد محتوا: پایه هفتم با 
فراوانی 66۷ و پایه هشتم با فراوانی ۷36 و پایه نهم با فراوانی 602 را به خود اختصاص 
داده اســت. در بین مؤلفه های تربیت جهادی، وظیفه شناســی با فراوانی 239 و درصد 
فراوانی 16/31 بیشــترین فروانی را دارا بوده و در رده دوم اتحاد، تعاون و همکاری با 
فراوانی 85 و درصد فراوانی 5/80 و استقامت، مقاومت و سختی پذیری با فراوانی 69 و 
درصد فراوانی 4/۷0 در جایگاه سوم به لحاظ توجه بوده است. داده های بهنجار شده ، بار 
اطالعاتــی و ضریب اهمیت مؤلفه  تربیت جهادی در محتوای کتاب مطالعات اجتماعی 

در جدول 7 منعکس شده است.

جدول 6.  )ادامه(
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بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول
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نوع مقاله: پژوهشی

 جدول7. داده های بهنجار شدة  مؤلفه های تربیت جهادی 
در محتوای کتب مطالعات اجتماعی

ف
مؤلفه های تربیت ردی

 بار اطالعاتینهمهشتمهفتمجهادی
)EJ(

 ضریب اهمیت
)WJ(

00/520/480/6310/061ایمان و اخالص1

0/0830/2770/6380/7730/074توحيد، ذكر خدا و تقوا2

0/03700/690/5620/054استغفار از اسراف3

استقامت، مقاومت و 4
0/0430/390/560/7520/072سختی پذیری

5
شجاعت، خودباوری 
و شهامت دراقدام و 

شهادت طلبی
0/0460/340/6090/7400/071

00/60/40/6130/059صبر6

0/440/110/440/8790/085نظم7

000/00010/0520/005توكل و اميد8

امر به معروف و نهی از 9
00/390/0620/2130/021منكر

00000پرهيز از غرور10

00/850/140/3740/036پركاری11

0/3340/3300/3340/9800/095وظيفه شناسی12

دميده شدن روح اميد در 13
000/0010/0520/005جامعه

0/1880/5050/3050/9300/089اتحاد، تعاون و همكاری14

00/250/750/5120/049والیت مداری15

0/250/60/1420/8500/082احسان16

00/570/420/6200/059وفاداری17

0/0710/520/4070/8140/078ایثار و از خودگذشتگی18
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بررسی جایگاه مؤلفه  های تربیت جهادی در کتاب های 
درسی دورة متوسطه اول

31 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

مطابق با جدول شــماره 7، بیشــترین میزان توجه در کتاب های مطالعات اجتماعی 
دوره متوسطه اول مربوط به مؤلفة وظیفه شناسی با ضریب اهمیت 0/095 است. عالوه 
بر این بر اســاس داده های این جدول مؤلفه  وظیفه شناســی و مؤلفــه  اتحاد و تعاون و 
همکاری بیشترین بار اطالعاتی را به خود اختصاص داده است . مؤلفه  های نظم، احسان 
و شــجاعت ، خودباوری و شــهادت در اقدام شهادت طلبی به ترتیب در رتبه های بعدی 
قرار دارد . الزم به ذکر است که از مؤلفه  های 18 گانه بیشترین ضریب اهمیت مربوط به 

مؤلفه  توکل و امید است که الزم است مورد توجه قرار گیرد .

بحث و نتيجه گيری
در ایـن مقالـه بـا محـور قـرار دادن قـرآن و کالم امیرالمومنین معنا و مفهـوم جهاد و 
تربیـت جهـادی مشـخص شـده و پـس از تبیین گسـترده و اهمیت آن، آثـار و پبامدهای 
فـردی و اجتماعـی این مدل تربیتی تبیین شـده اسـت. می توان گفت کـه تربیت جهادی 
نقـش کلیـدی و غیرقابـل جایگزینی را در مکتب تربیتی اسـالم به خـود اختصاص داده 
اسـت. بنابرایـن تربیـت جهـادی یعنـی »ایجاد قدرت شـناخت حـق، امید بـه تحقق آن 
و شـجاعت اقـداِم بـر اسـاس آن « مبتنـی بر مبـارزه بلکـه در تمامی عرصه هـای علمی، 
سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و... جهـت نیـل بـه اهـداف عالـی یـک مجموعـه و رفـع 
موانعـی کـه در رسـیدن بـه آن وجـود دارد. تربیـت جهادی سـطح اسـتقامت و بردباری 
فـرد و جامعـه را در شـرایط سـخت و حسـاس بـاال می برد و روح شـجاعت، شـهامت، 
شـهادت طلبی ، خـود بـاوری، پر کاری و کم توقعی و امیـد و آمادگی دائمی را در جامعه 

می دمـد و رحمـت و مغفـرت الهـی را بـه دنبال خواهد داشـت.
یافته هـای حاصـل از پژوهـش نشـان می دهـد کـه در محتـوای کتاب هـای فارسـی، 
بـه مؤلفه هـای تربیـت  پیام هـای آسـمانی و مطالعـات اجتماعـی دوره متوسـطه اول 
جهـادی توجـه نسـبتا خوبـی شـده ولی توجهـی متعادل و جامعـی به مؤلفه  هـای تربیت 
جهـادی در محتـوای کتاب هـا نشـده اسـت و میـزان توجـه بـه هـر یـک از مؤلفه  هـای 
تربیـت جهـادی متفـاوت بوده و در کتب درسـی سـه پایـه از توزیع یکسـانی برخور دار 
نبـوده اسـت. میـزان اهمیـت به تربیـت جهـادی در کتاب هـاي پیام های آسـمان در رتبة 
اول و در کتاب هـای فارسـی در رتبـة دوم و در کتاب هـای مطالعـات اجتماعـی در رتبـة  
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سـوم قـرار دارد. تحلیـل محتـوای کتـب فارسـی متوسـطه اول نشـان داد کـه از مجموع 
583 واحـد شـمارش شـده در محتـوای کتـب سـه پایـه 666 مـورد فراوانـی در رابطه با 
مؤلفـه و مفاهیـم مربـوط بـه تربیـت جهادی می باشـد بیشـترین ضریب اهمیـت مربوط 
بـه مؤلفــ  ایثـار و ازخودگذشـتگی بـا ضریـب اهمیـت 0/074 اسـت و طبـق یافته های 
به دسـت آمـده مؤلفه  هـای توحیـد، ذکـر خـدا و تقـوا، ایمـان و اخـاص، اسـتقامت، 
مقاومت و سـختی پذیری، شـجاعت ، خودباوری و شـهامت دراقدام و شـهادت طلبی و 
ایثار و ازخودگذشـتگی بیش از سـایر مؤلفه  ها در کتب فارسـی اشـاره شـده اسـت و به 
مؤلفه  هـای پرهیـز از اسـراف، نظـم، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ، صبر کمتـر توجه 
شـده اسـت. ایـن نتیجـه با یافته هـای پژوهـش اصغـری، حسـین آبادی  و اسـماعیل زاده 
)۱3۹7(، جعفـری هرنـدی ویـزد خواسـتی)1393( همسـو می باشـد. در تبییـن نتایـج 
می تـوان گفـت کـه در کتاب هـای درسـی بعـد از انقـاب به ارزش هـای دینـی از جمله 
انقـاب فرهنگـی، ایثارگـری و جهـاد بیشـتر توجه شـده اسـت. نتایج حاصل نشـان داد 
کـه محتـوای کتـب درسـی دوره متوسـطه اول، تبلیـغ و ترویـج ارزش های دفـاع مقدس 
را افزایـش می دهـد. ایـن بـدان معناسـت کـه محتـوای کتب درسـی دوره متوسـطه اول 
ارزش هـای دفـاع مقـدس و سـبک زندگـی جهـادی را تبلیـغ و ترویـج می کننـد زیـرا 
پژوهشـگران دریافتنـد کـه در دوره متوسـطه اول، کـودکان بـه مرحلـه تفکـر انتزاعـی 

رسـیده اند و بایـد در ایـن دوره بیشـتر بـه ایـن مفاهیـم پرداخته شـود.
از سـوی دیگـر در بررسـی کلـی از مجمـوع 623 واحـد شـمارش شـده بـراي کتب 
پیام هـای آسـمان دوره اول متوسـطه در محتـوای کتـب 7۱8 مـورد فراوانـی در رابطه با 
مؤلفـه و مفاهیـم مربـوط بـه تربیت جهادی می باشـد بیشـترین تعداد فراوانـی مربوط به 
مؤلفــ »وظیفه شناسـی« بـا 24۱ واحـد و بیشـترین ضریب اهمیت مربـوط به مؤلفه  های 
بـا ضریـب اهمیـت 0/0۹۱ می باشـد. در حالـی  ایمـان و اخـاص و وظیفه شناسـی 
کـه بـه مؤلفه  هـای پرهیـز اسـراف، نظـم و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کمتـر از 
سـایر مؤلفه  هـا پرداختـه شـده اسـت و مؤلفــ  پرهیـز از غـرور در ایـن کتاب هـا مـورد 
غفلـت قـرار گرفتـه اسـت. ایـن یافته هـا بـا نتایـج پژوهش های اصغـری، حسـین آبادی  
و اسـماعیل زاده )۱3۹7(، جعفـري هرنـدي و یزدخواسـتي )۱3۹3( هـم خوانـی دارد. 
 زیـرا پژوهشـگران بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه چـون در دوره راهنمایـی دانش آموزان 
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بـه مرحلـه تفکـر انتزاعـی رسـیده اند، ضـروری اسـت تـا در ایـن دوره بیشـتر بـه ایـن 
مفاهیـم ایثـار و شـهادت پرداختـه شـود. همچنیـن بعد از انقـاب در کتاب های درسـی 
بـه ارزش هـای دینـی بیشـتر توجـه شـده اسـت. در تبییـن نتایـج می تـوان گفـت کتـب 
دینـی بـه حقـوق و وظایـف سـه گانه انسـان )حـق اهلل، حق النـاس، حق النفـس( پرداخته 
و از ایـن رو تمامـی واحدهـای شـمارش شـدة  آن بـه مؤلفــ  وظیفه شناسـی ارتبـاط 
می یابـد. در نهایـت نتایـج نشـان داد کـه در محتـوای کتاب هـای مطالعـات اجتماعـی 
متوسـطه اول از مجمـوع 2065 واحـد شـمارش شـده تنها 703 مورد فراوانـی در رابطه 
بـا مؤلفـه و مفاهیـم مربـوط بـه تربیـت جهـادی مشـاهده شـد. بیشـترین تعـداد فراوانی 
مربـوط بـه مؤلفــ  »وظیفه شناسـی« با 23۹ واحد و بیشـترین ضریـب اهمیت مربوط به 
مؤلفــ  وظیفه شناسـی بـا ضریـب اهمیـت 0/0۹5 می باشـد. براسـاس یافته هـای تحقیق 
در کتـب مطالعـات اجتماعـی ماننـد دو کتـاب قبـل بـه مؤلفه  هـای توحیـد، ذکـر خـدا و 
تقـوا، ایمـان و اخـاص، اسـتقامت، مقاومت و سـختی پذیری، شـجاعت ، خودباوری و 
شـهامت دراقدام و شـهادت طلبی و ایثار و از خودگذشـتگی بیشـتر توجه شـده اسـت. 
امـا بـه مؤلفه  هـای پرهیـز از غـرور و امیـد توجـه چندانـی نشـده اسـت. ایـن یافته ها با 
نتایـج تحقیقـات اصغـری، حسـین آبادی  و اسـماعیل زاده )۱3۹7(، جعفـري هرنـدي و 

یزدخواسـتي ) 1393( هم خوانـی دارد . 
به طـور خاصـه نتایـج نشـان دهندة کمرنـگ بـودن نسـبی بعضـی مفاهیم مربـوط به 
فرهنـگ جهـادی و وجـود نارسـایی هایی در ایـن زمینـه اسـت ، اشـاره  انـدك بـه ایـن 
فرهنـگ در آمـوزش و پـرورش عمومـی و همگانـی، ضـرورت بخـش توجـه بیشـتر 
دسـت اندرکاران برنامه ریـزي و مؤلفـان کتاب هـاي درسـی بـه ایـن مهم اسـت؛ توجهی 
کـه نـه تنهـا در قالـب برنامــ درسـی صریـح، بلکـه در قالـب برنامــ درسـی پنهـان و بـا 
رویکـرد تکویـن فنـی، مهره چینـی عوامـل مختلـف برنامـه و از جمله ارائـه محرک هاي 
الزم را در عمـق متـن درسـی ضـرورت می بخشـد. خلـق محتـواي متناسـب بـا انـواع 
عوامـل مفهومیجهـاد در قالب انواع واحدهاي تحلیلی مورد بررسـی به منظور اسـتفاده 
مـداوم در به روز  سـازي محتـواي کتاب هـاي درسـی دوره متوسـطه می توانـد در دسـتور 
کار برنامه ریـزان درسـی دفتـر تألیـف کتاب هـاي درسـی قـرار داده شـود همچنینتوزیع 
نامتـوازن مصادیـق توجـه بـه عوامـل مفهومـی جهـاد در واحدهـاي تحلیلـی کتاب هاي 
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درسـی، حکایـت دارد کـه برنامه ریـزان درسـی می تواننـد با بررسـی ظرفیـت واحدهاي 
تحلیلی مختلف از حداکثر آنها به گونه اي متناسـب براي توسـعه و تعمیق انواع عوامل 
مفهومـی ایثـار و شـهادت اسـتفاده کننـد. بر اسـاس یافته های فوق پیشـنهاد می شـود که 
بـه تحلیـل محتـوای کتـب دوره  هـای مختلـف تحصیلـی بـا توجه بـه مؤلفه هـای تربیت 
جهـادی پرداختـه شـود. عـاوه بر این بررسـی رابطه نگـرش جهادی معلمـان و مدیران 
مـدارس بـا تربیـت جهـادی دانش آمـوزان و همین طـور بررسـی آسیب شناسـی موانـع 
تربیـت جهـادی دانش آمـوزان در مقاطـع مختلـف تحصیلـی از موضوعاتی اسـت که به 

عاقمنـدان ایـن حوزه پیشـنهاد می شـود.

تشکر و قدر دانی 

بدین وسیله از آموزگاراّن دبیران و کارشناسان و صاحب نظران که ما را 
در تهیه چارچوب تحلیل محتوای کتاب های مورد مطالعه یاری نموده اند 

صمیمانه تشکر و قدردانی یه عمل می آید.
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دیبایی صابر، محسن؛ جعفری ثانی، حسین، آیتی، محسن)۱38۹(. میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی )پایه 
سوم و چهارم( با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز. فصل نامه نوآوری های آموزشی ،۹)36(،2۹ 

ـ 4۹
رجبی، طیبه، نوروزی، رضا علی )۱3۹6(. تربیت جهادی و الزامات راهبردی آن از منظر قرآن، مجموعه مقاالت برگزیده 

دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، قم: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. 
https://www.civilica.com/Paper ـ QURANIC10  _006.html

رشــید، غامعلی، ادریســیان، محمد)۱3۹7(. تبیین آموزه های جهــادی قرآنی مؤثر بر روحیـ  جهادی نیروهای مســلح 
جمهوری اسامی، فصل نامه مطالعات دفاعی استراتژي، سال شانزدهم، شماره27 ، تابستان، 5 ـ 26.

رضــوی، عبدالحمیــد)1394(. تحلیل محتوای كتابهای درسي »دیني« و »ادبیات فارسي« دوره متوسطه بر اساس 
مؤلفههای دفاع مقدس، نشریه اسام و پژوهش های تربیتی، 7)۱(:۹۱ ـ ۱۱2. 

رهنمایی، ســید احمد)23۹6(. ظرفیت های تربیت والیی ـ  جهادی؛ زمینه  ساز تمدن اسامی. معرفت سیاسی، ۹)2(: ۹3 
ـ ۱۱0.

رئیس دانا، فرخ لقا )۱374(. تحقیق و بررســي محتواي برنامه درســي ریاضي دوره راهنمایي. فصل نامه تعلیم و تربیت، 
2۱ )۱و2(، 86 ـ ۱06.

زین الدین بن علی شهیدثانی )۱3۹6(. شرح لمعه، جلد اول: کتاب طهارت، مترجم علی شیروانی، قم: مؤسسه انتشارات 
دارالعلم.

ســلماني، عباسعلي، سلمان پورسیاوشــي، غام رضا )۱3۹4(. تدوین الگوی جهادی تربیت جهادی دانشجویان دانشگاه 
افســری و تربیت پاسداری امام حســین)ع(، فصل نامه علمی ـ  پژوهشی پاسداری فرهنگی انقاب اسامی، 5 )۱۱( : 

۱3۹ ـ ۱85.
شــبیری، سید محمد، عبدالهی، ســهراب )۱3۹0(. نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست، تهران: انتشارات دانشگاه 

پیام نور.
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قاسمی ، حامد، طاهری خدیو، زهره)۱3۹3(. واکاوی رابطه ایمان با جهاد در سوره صف، 3)7(: ۹۱ ـ ۱0۹.
قران کریم )۱386(. ) ترجمه ناصر مکارم شیرازی(، مشهد: آستان قدس رضوی.

قرشی، سیدعلی اکبر)۱386(. قاموس قرآن، ج 2، چاپ یازدهم، تهران: دارالکتب االسامیه.
کریپندورف، کلوس)۱3۹4(. تحلیل محتوا، مبانی و روش شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.

 کوشــکی، امین)۱3۹3(. مدیریت جهادی چیســت؟ ) با تأکید بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(، سایت خبری سام 
سربدار، پایگاه خبری تحلیل شهرستان سبزوار، بخش سیاست.

گال، مردیت و بورگ، والتر)۱384(. روش تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناســی، ترجمه نصر و همکاران، 
تهران: سمت.

محمدی ری شهری، محمد)۱3۹۱(. میزان الحکمه، جلد دوم، مترجم حمید رضا شیخی، قم: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث.
محمودی، ســیروس )۱3۹7(. تحلیل محتوای کتاب های درســی هدیه های آســمان دوره ابتدایی از نظر توجه به اخاق 

زیست محیطی. مسائل كاربردي تعلیم و تربیت اسامي.3 )3(:۱3۱ ـ ۱62.
مصباح یزدی، محمدتقی )۱383(. جنگ و جهاد در قرآن. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

معدنــی، جواد؛ حســین پور، داود ، یاری، معصومــه یاری )۱3۹5(. طراحی مدل فرهنگ جهــادی مبتنی بر مبانی دینی و 
ارزش های انقاب اسامی در دانشگاه اسامی )مورد مطالعه دانشگاه عامه طباطبایی( ، مدیریت در دانشگاه اسامی ، 

5)۱(: 4۹  ـ 70. 
موســوی، سید مهدی)۱3۹2(. تربیت حماسی، الگوی تربیت مهدوی، فصل نامه علمی ـ  پژوهشی مشرق موعود، 7)2(: 

۹۱ ـ ۱۱4
موسویان، عباسعلی)۱3۹7(. شاخصه های روحیه جهادی. فصل نامه علمی ـ  تخصصی اسام پژوهان، 5)7(: 67  ـ  82.

 نجفی، حسن، جعفری هرندی، رضا، سبحانی نژاد، مهدی)۱3۹4(. تحلیل محتوای کتاب های دین و زندگی دوره متوسطه 
از لحاظ میزان توجه به مباحث سبک زندگی اسامی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات؛ فصل نامه علمی اندیشه های نوین 

تربیتی،۱۱)۱(: ۹7 ـ ۱0۱. 
 نقش، علی، پارچه باف دولتی، محمد )1394(. مفهوم شناسی و اهمیت تربیت جهادی از نگاه قرآن و نهج الباغه. نشریه 

کتاب و سنت، دانشگاه قرآن و حدیث، مرکز آموزش الکترونیکی، 7)2(: ۹3 ـ ۱۱6.
نقش، علی، پارچه باف دولتی، محمد)۱3۹4(. مفهوم شناسی و اهمیت تربیت جهادی از دیدگاه قرآن و نهج الباغه، مجله 

کتاب و سنت، شماره7.
نهج الباغه)۱387(.)ترجمه محمد دشتی(، قم: نشرجمال.

نوروزی، زینب )۱38۹(. شــهادت طلبی و خودشــکوفایی شخصیتی )بر اساس نظریـ آبراهام مزلو(، همایش ملی ایثار و 
شهادت ، دانشگاه رازی، 3۹3 ـ 278.

نوشــادی، محمودرضا، شمشــیری، بابک، احمدی، حبیب )۱3۹۱(. نقش و کارکرد کتاب های تعلیمات اجتماعی پنجم 
دبستان و سوم راهنمایی در شکل  گیری هویت ملی. پژوهش های برنامه درسی، ۱)۱(: ۱3۹ ـ ۱67.

نیک نفس، ســعید، علی آبادی، خدیجه )۱3۹2(. نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طراحی کتاب های درسی. مجله 
جهانی رسانه  ـ  نسخه فارسی، 8)2(.

هولســتی، ال، آر)۱374(. تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انســانی، ترجمه نادر ساالر زاده، تهران: انتشارات دانشگاه 
عامه طباطبایی.

واشــقی فراهانی، ســمانه )۱3۹0(. چگونگی بســط و گسترش فرهنگ جهادی در ســازمان ها، مدیریت امور سازمان و 
برنامه ریزی اداره تحقیقات و کنترل ریسک.

وفایی رضا، فضل الهی قمشــی ســیف اله، طالعی فرد احمد)۱3۹6(. بررســی میزان توجه به ســاحت های شش گانه سند 
تحول بنیادین آموزش و پرروش درکتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی . مسائل كاربردي تعلیم و تربیت 

اسامي. 2 )2(:۱3۱ ـ ۱54
Pojman, L.p. (2001). On the ethics and environmental concerns.in theory and Application.Thompson and 

learning, Ed, by L.p. pojman, London.
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