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Abstract 
The purpose of this study was a comparative comparison of educational services to the 
children of martyrs and Killed, veterans and combatants in different countries; therefore, the 
comparative research method was used. The study population included 27 countries, 
including Iran, Germany, Japan, Britain, Russia, Iraq, Kuwait, France, Croatia, Taiwan, 
Armenia, USA, Libya, Algeria, Turkmenistan, Azerbaijan, China, North Korea, South Korea, 
Lebanon. , India, Pakistan, Australia, Vietnam, Turkey, Tajikistan, Canada and Syria were 
purposefully selected. Documentary observation and review were used to collect 
information. The research data were analyzed through qualitative content analysis, 
observance of categorization rules and using Maxiquid 12 software. Based on the findings of 
this study, about 80 types of educational services are provided to the children of Killed, 
veterans and combatants in different countries, most of which are to Iran, Lebanon, Taiwan, 
Britain and Algeria and the least to Kuwait, Pakistan, India, Germany. Belongs. Most 
education services include admission without exams in government universities and technical 
colleges, etc., financial aid and payment of tuition and scholarships abroad and the least 
services to vocational education, free textbooks, and adult schools for veterans, scattered plan 
and it is possible to study after 2 rejections. 9 educational services are common between Iran 
and other countries, 3 services are control schools, adult schools of veterans and the scattered 
plan is specific to Iran, 6 services are provided in other countries that are not considered in 
Iran. In accordance with the above findings, it is suggested that while strengthening and 
upgrading the special educational and training services of the country, the necessary grounds 
be provided to benefit from the educational and training services provided in other countries. 
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ارائة خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهدا، »بررسی تطبیقی 

 در کشورهای مختلف« باختگان، جانبازان و رزمندگانجان

 3معظمی مجتبی ،2مرادینرگس حسن، 1محمدحسین کفراشی

  ، تهران، ایرانشمالدانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران. 1

  تهران، ایرانشمال، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران . دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة علوم انسانی،2

 شمال، تهران، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة علوم انسانی، یار،ستادا. 3

 (27/01/1401؛ تاریخ پذیرش: 09/12/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

در کشورهای « باختگان، جانبازان و رزمندگانجانهدف این پژوهش مقایسة تطبیقی نحوة خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهداء و 
کشورهای جهان بود که کشورهای ایران، آلمان،  27بنابراین، از روش پژوهش تطبیقی استفاده شد. جامعة پژوهش شامل  مختلف بود؛

 کرة شمالی، چین، آذربایجان، تان،ترکمنس الجزایر، لیبی، آمریكا، ارمنستان، کرواسی، تایوان، فرانسه، ژاپن، انگلیس، روسیه، عراق، کویت،
و سوریه به روش هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری  پاکستان، استرالیا، ویتنام، ترکیه، تاجیكستان، کانادا کرة جنوبی، لبنان، هندوستان،

بندی و با استفاده های پژوهش از طریق تحلیل محتوای کیفی، رعایت قواعد مقولهاطالعات از مشاهده و بررسی اسنادی استفاده شد. داده
نوع خدمت آموزشی و تربیتی  80دود های این پژوهش در کشورهای مختلف حتحلیل شد. براساس یافته 12ای دیکیوافزار مكساز نرم

شود که بیشترین آن به کشورهای ایران، لبنان، تایوان، انگلیس و الجزایر و کمترین میزان ، جانبازان و رزمندگان ارائه میشهدابه فرزندان 
بدون آزمون در دانشگاه پذیرش به کشورهای کویت، پاکستان، هندوستان، آلمان اختصاص دارد. بیشترین خدمات آموزش و پرورشی شامل 

تحصیلی و بورسیة تحصیل در خارج از کشور و کمترین خدمات به  هزینه پرداخت و مالی های، کمکهای فنی دولتی و غیرهو آموزشگاه
بار مردودی اختصاص  2شغلی، دریافت رایگان کتب درسی، مدارس بزرگساالن ایثارگران، طرح پراکنده و امكان تحصیل پس از  آموزش

خدمت مدارس شاهد، مدارس بزرگساالن ایثاگران و طرح  3خدمت آموزشی و پرورشی بین ایران و کشورهای دیگر مشترک است،  9رد. دا
های شود که در ایران مد نظر قرار نگرفته است. متناسب با یافتهخدمت در دیگر کشورها ارائه می 6پراکنده شاهد خاص ایران است، 

گیری از خدمات آموزشی های الزم برای بهرهن تقویت و ارتقای خدمات آموزشی و تربیتی خاص کشور، زمینهشود ضمیادشده پیشنهاد می
 شده در کشورهای دیگر فراهم شود.و تربیتی ارائه

  رزمندگان، شهدا. خدمات آموزشی، خدمات پرورشی، جانبازان، باختگان،جان واژگان کلیدی:

 

 

                                                           

 رایانامه:مسئول سندةینو ، morade_n@yahoo.com 

  /http://pma.cfu.ac.ir                                                              مطالعات آموزشی و آموزشگاهی                                  
    X494- 2423شاپای چاپی:                                                                                            1401تابستان ، 2، شمارة 11دورة 

        2645-8098شاپای الکترونیکی:                                                                                                       625 ـ 653صفحات 

mailto:شمال،%20تهران،%20ایران%20%20kafrashimh@gmail.com
mailto:morade_n@yahoo.com
http://pma.cfu.ac.ir/


   627       در ...« و رزمندگانباختگان، جانبازان زندان شهدا، جانارائة خدمات آموزشی و پرورشی به فر»بررسی تطبیقی 

 

 

 

 مقدمه

دهد یکی از رخدادهای ناگوار همواره همراه بشر، پدیدة جنگ است میبررسی تاریخ بشری نشان 

اند، به همان میزان، دفاع از کشور و خاک و مقابله که تمامی کشورها، حداقل یکبار آن را تجربه کرده

سال بیش  2720کنندگان ارزش محسوب شده و تمامی کشورها، برای مثال، ایران در طول با حمله

میلیارد دالر  1271بیگانگان داشته است که آخرین آن جنگ تحمیلی با بیش از جنگ با  1080از 

 42618جانباز و  519809شهید،  233591( و همچنین، 1392 هزینة مستقیم و غیر مستقیم )عزیزی،

شده توسط های تجربهالمللی نیز، بزرگترین جنگ(. در سطح بین1388اسیر بود )عالیی و درودیان، 

تریلیون دالر هزینه و جنگ جهانی  1/4میلیون نفر تلفات و  72ب جنگ جهانی دوم با بشر، به ترتی

  (.1398میلیارد دالر هزینه را نام برد )چمنکار،  357میلیون نفر تلفات و  17اول، 

پدیدة جنگ از چند منظر قابل بررسی و تأمل است. منظر اول، دفاع از خاک و میهن است. به 

کند، به جنگ مذموم است و هر انسان عاقل و اندیشمندی از آن اجتناب می تر، اگرچهبیانی دقیق

کنندگان ارزش محسوب شده و تمامی کشورها همان میزان، دفاع از کشور و خاک و مقابله با حمله

نگرند و برای بزرگداشت و پاسداشت از زحمات به مدافعان خود با نگاه اسطوره و قهرمان ملی می

دهند. یکی از این اقدامات، خدمات تحصیلی و آموزشی به تعددی انجام میها اقدامات مآن

 هاست. سربازان آنباختگان، جانبازان و معلوالن، رزمندگان و کهنههای شهدا، جانخانواده

ریزی و عمل برای حل ها و مشکالت متعدد ناشی از جنگ و ضرورت برنامهمنظر دوم، آسیب

ناپذیری دارند که آثار آن فراتر از های جبرانالت، عواقب و آسیبها مشکهاست. جنگو رفع آن

(، و هر گونه اقدام برای برگرداندن 1391آستانة تحمل افراد در جامعه است )کاظمی و همکاران، 

پذیرترین هاست. مسلماً آسیبکردن این آسیبجامعه به روال عادی و معمول خود، منوط به برطرف

باختگان، جانبازان و رزمندگان آن جنگ هستند. ها و فرزندان شهدا و جانوادهگروه در هر جنگی، خان

سربازان )فورست، برای نمونه، اضطراب، افسردگی، خودکشی و مسائل سالمت روان فرزندان کهنه
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(، 1995، 2(، میزان باالی افسردگی مجروحان جنگی )الیوت و شِوچوک2018، 1ادواردز و دراگانوا

(، بروز واکنش هایی مانند ترس، 2009، 3های جانبازان )هیوزل اضطرابی در خانوادهنرخ باالی اختال

(، ایجاد خشونت و رفتارهای ضد 2008و همکاران،  4کابوس، نقص در تمرکز، احساس گناه )ثابت

تر فرزندان تر و وضعیت نامناسب(، موفقیت پایین2008و همکاران،  5اجتماعی در کودکان )کرم

ایثارگر از نظر عزت نفس، سازگاری اجتماعی و تحمل پریشانی )لورافرد، فریدلندر و  هایخانواده

(، تزلزل در شخصیت فرزندان به دلیل نوسان رفتار پدر به خصوص در مجروحان 2017، 6کریبی

اختالالت روانی و رفتاری آموزان، (، نسبت به سایر دانش1990، 7جنگی اعصاب و روان )جانسون

باالبودن سطح اضطراب و پرخاشگری از یک سو و وضعیت های جانبازان به دلیل دهفرزندان خانوا

(، 1382از سوی دیگر )احمدزاده و ملکیان، ها خانوادهاین اجتماعی  -نه چندان مطلوب اقتصادی 

آموزان دانش ترپیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماعی و تحصیلی پایینو به گفتة وفایی و روشن، 

رزندان ( از مهمترین مشکالت ف1394آموزان عادی )اسماعیلی، شاهد نسبت به دانشهای خانواده

المللی است. بنابراین، هر ، جانبازان و ایثارگران در سطح ملی و بینباختگان، جانشهداهای خانواده

بخشی به شناسایی و رفع گونه اقدامی برای بهبود و ارتقای وضعیت کشورهای درگیر جنگ، اولویت

  .ها و فرزندان آن استمسائل و مشکالت این خانواده

کودکان و نوجوانان، چه به اجبار و چه به صورت داوطلبانه و به  ةمنظر سوم، حضور گسترد

هزار نفر  550در دوران هشت سال دفاع مقدس بیش از هاست. برای مثال، عنوان رزمنده، در جنگ

ها به نفر از آن 36000شدند که  اعزامها به جبهه دفعاتبه ایران به صورت داوطلبانه آموزاناز دانش

های آن از بنابراین، ارائة خدمات به این کودکان و نوجوانان که آسیب 8شدند.شهادت نائل  ةدرج

                                                           
1. Forrest, Edwards & Daraganova  
2. Elliott & Shewchuk 
3. Hughes 
4. Thabet 
5. Karam  
6. Lauraferd 
7. Johnson  

  .90819deynews.com/8https://www . برگرفته از8
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ناپذیری تا پایان عمر خواهند های بزرگساالن قابل مقایسه نیست و لطمات جبرانجنگ با آسیب

 تر است. ، بسیار مهمتر و اساسی(2018و همکاران،  1داشت )شنودا

های یادشده، تمامی کشورهای درگیر جنگ، بعد از اتمام آن اقدامات متعددی را در با استدالل

؛ 2019و همکاران،  2)راتری هاستاند که ارائة خدمات آموزشی و تربیتی از مهمترین آننظر گرفته

ها و کردن آنو با هدف آماده (4،2020؛ کینی، گراهام و ایکمن2018، 3وایت-کیالم و دگز

و  5شوند )پرکینسآمیز به زندگی اجتماعی ارائه میهایشان برای ورود مجدد و موفقیتخانواده

 . (2020همکاران، 

گان، جانبازان باختجانو فرزندان شهدا و ها اگرچه کشورها برای قدردانی و حمایت از خانواده

کنند، اما برخی از این می هئو تربیتی متعددی ارا خود خدمات آموزشیهای و رزمندگان جنگ

 خدمات خاص یک کشور بوده و برخی نیز در بین کشورهای مختلف مشترک است. 

های ترین خدمات خود را به قهرمانان خود و خانوادهیقیناً هر کشور در نظر دارد بهترین و متنوع

ی، آگاهی و اشراف از اقدامات و عملکردهای اهای تحقق چنین خواستهها ارائه کند. یکی از روشآن

هاست. در حوزة خدمات آموزشی و تربیتی نیز همین وضعیت گیری از آنکشورهای دیگر و بهره

در کشورهای مختلف، برای آموزش »وجود دارد. بنابراین، سؤال اساسی این پژوهش این است که 

 مندگان چه خدمات آموزشی و پرورشیباختگان، جانبازان و رزو یادگیری فرزندان شهداءو جان

 «شود؟ارائه می

 پژوهش شناسیروش

های پاسخگویی به سؤاالت پژوهش، از روش پژوهش تطبیقی استفاده شد. برای انجام پژوهش برای

تطبیقی، الگوهای مختلفی وجود دارد. یکی از الگوهای پرکاربرد در این زمینه، الگوی جرج بردی 

 ةتوصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه تشکیل شده است. در مرحل ةمرحلاز چهار  الگواین است. 
                                                           
1. Shenoda 

2. Rattray 

3. Killam & Degges‐White 

4. Kinney, Graham & Eakman 

5. Perkins 
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کافی برای های برداری و تدارکتحقیق بر اساس شواهد و اطالعات یادداشتهای توصیف پدیده

 ةشده در مرحلآوریتفسیر اطالعات جمع ةشود. در مرحلبررسی و نقادی در مراحل بعدی آماده می

منظور قبل آماده شد به ةهمجواری اطالعاتی که در مرحل ةشوند. در مرحلمی اول وارسی و تحلیل

در  ،گیرند و در نهایتمی کنار هم قرار بندی و درطبقه ،هاایجاد چارچوبی برای مقایسه و تفاوت

االت ؤو دادن پاسخ به سها شباهت و تفاوت ةات در زمینئیتحقیق با توجه جز ةمقایسه مسئل ةمرحل

کشورهایی بود که  همةپژوهش شامل  ةجامع .(1396)آقازاده،  شوندمی و مقایسه تحقیق بررسی

سربازان و گان و جانبازان و معلوالن، کهنهباختجانشهدا، خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان 

 فرانسه، آلمان، روسیه، کشور شامل ایران، 27کردند که می هئها اراآنهای رزمندگان و خانواده

 تایوان، چین، شمالی، ةجنوبی، کر ةارمنستان، ژاپن، ویتنام، کر انگلیس، آذربایجان، ی،کرواس

کانادا  لیبی، آمریکا، لبنان، سوریه، الجزایر، ترکمنستان، عراق، کویت، پاکستان، تاجیکستان، هندوستان،

جنگ به روش هدفمند انتخاب شدند. مالک هدفمندی نیز عبارت بود از شرکت در  استرالیا، و

ها. برای گردآوری اطالعات اخیر و در دسترس بودن اطالعات آنهای جهانی دوم، شرکت در جنگ

های پژوهش نیز از طریق تحلیل محتوا، فراوانی و از مشاهده و بررسی اسنادی استفاده شد. داده

  .درصد تحلیل شد

 ی پژوهشهايافته

 های پژوهش به شرح زیر است:یافتهمتناسب با مراحل انجام پژوهش تطبیقی جرج بردی، 

گان، جانبازان و باختجان شهدا، خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندانو تفسیر  توصیفو ب(  الف

 در کشورهای مختلف« رزمندگان

 شهدا، خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان ةبا توجه به کشورهای نمونه، وضعیت ارائ

 به شرح زیر است:« گان، جانبازان و رزمندگانباختجان

 جمهوری اسالمی ايران

وطنان از سال سبب شد بسیاری از هم 8وقوع جنگ تحمیلی ایران و عراق و تداوم آن به مدت 
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ها حضور یابند و به درجات رفیع شهادت، جانبازی، آزادگی و ایثارگری نائل سراسر کشور در جبهه

ها به پرورشی به فرزندان این خانوادهخدمات آموزشی و  ةهای جنگ، ارائابتدای سالاز شوند. 

 .شرح مختصر این اقدامات در زیر آورده شده است های متعدد در اولویت قرار گرفت کهشکل
فرزندان  امور آموزشی و پرورشیکه  هستند یاز مدارس دولت ینوع خاص :مدارس شاهد

 و مدافعان حرم ، رزمندگانآزادگان، رایگان( درصد 70)باالی  جانبازان)رایگان(،  شهدا یهاخانواده

. (1390 ،الهینسب و لطفحسینیدارند )طور کامل بر عهدهبه ،ی تا دوازدهمیاول ابتدا ةاز پای

با حضور معلمان و  این مدارسبا سایر مدارس در آن است که در  این مدارسترین تفاوت مهم

 فوقای مناسب و برگزاری ساعات مکمل و فض مربیان پرورشی و مربی بهداشت،و  ورانمشا

 ،از مدارس دولتیتر و آموزشی مجرب کادر اداری ،و همچنین علمی، فرهنگیمتعدد های برنامه

مهم در  یگاممتنوع وپرورشی خدمات آموزش ةبرخوردارند و با ارائ یآموزان از آرامش روحدانش

 و تفکرگرایی، یمحورش، پژوهیو نوآور شهیاند دیآموزان، تولدانش یکشف و بروز استعدادها

ها آن عزتمندی ،یباوردخو ةیروح تیتقو ،یمحورمشارکت ةیروح ،یسازندهیو آ ینگرندهیآ

 یکاهش مشکالت اقتصاد این مدارس سبب ،همچنین (.1397، تابجهانشود )برداشته می

 و کاکاوند، یانی)ک شودمیفرزندانشان  یلیتحص یهانهیهز زمینهدر  ثارگریشاهد و ا یهاخانواده

1392.) 

منظور شود که بههای آموزشی و پرورشی اطالق میها و برنامهفعالیت ةبه مجموع :طرح پراکنده

گذار کبیر انقالب، حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر رسیدگی بهتر به امور فرهنگی تحقق فرمان بنیان

درصد و باالتر(، در  25آموزان شاهد شهری و روستایی )فرزندان شهدا ، آزادگان و جانبازان دانش

های ستاد مرکزی شاهد در مدارس پرورش کشور براساس دستورالعمل و ط آموزشچارچوب ضواب

شاهد(. این خدمات  ة)دستورالعمل طرح پراکند کنندروزی تحصیل میغیر شاهد روزانه و شبانه

های پیشرفته کالس( آموزان، بهای جبرانی برای رفع ضعف درسی دانشکالس( اند از الفعبارت

آموز، به ترتیب ساعت برای هر دانش 100و  60، 25آموزان مستعد با میانگین )تقویتی( برای دانش

 (1397 ،تاب)جهان اول و دوم متوسطه هایههای ابتدایی، دوردر دوره
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 خانواده شهدا بهخدمات آموزشی خاص  ةارائ برای: مدارسی مدارس بزرگساالن ایثارگران

آنان، رزمندگان و همسران آنان و بسیجیان  ةن و خانوادفرزند، همسر، پدر، مادر(، جانبازان و آزادگا)

و پشت  جبهه درابتدا در قالب مجتمع رزمندگان  که در پوشش نیروی مقاومت بسیج هستند برای

به تصویب شورای  1369در سال ها آن ةاساسنام ،سپسو  ندشد اندازیراه 1361جنگ از سال  ةجبه

ترین خدمات . مهم(1389ورای عالی آموزش و پرورش، )دبیرخانة ش پرورش رسید و عالی آموزش

این نوع از مدارس شامل تحصیل رایگان، برخورداری از یک نوبت امتحانی بیشتر ، امکان شرکت 

با داشتن  12 ةهای قبل و امکان شرکت در آزمون پاینهم بدون داشتن مدارک پایه ةدر آزمون پای

 نهم و دریافت مدرک دیپلم در صورت قبولی در آزمون است. ةمدرک پای

 ةدرصدی ورود به دور 40 ةسهمی: عبارت است از اعطای های کشورسهمیة ورود به دانشگاه

، به فرزندان شهدا، جانبازان، ییهای اجرادولتی و دستگاه های دولتی و غیردانشگاه ةکلیکارشناسی 

 ،های جنگ و همچنینماه حضور داوطلبانه در جبهه 6داقل ح ةآزادگان و رزمندگان دارای سابق

تحصیلی  هایبورسها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاهتحصیالت ورود به  درصدی 20سهمیه 

درصد  70شرط اخذ ( به1392قانون جامع ایثارگران ) 71 ةمادبه استناد داخل و خارج از کشور، 

 علمی آخرین نفر قبولی. ةنمر

طرح  های خدمات آموزشیتأمین و پرداخت هزینه: عبارت است از ی تحصیلیهاهزینهکمک

آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان  به دانش تحصیلی ةهزین)کمکشاهد 

های مومی و سایر برنامهعهای آموزش در برنامه( های آنانر، آزادگان و خانوادهالتدرصد و با 25

 .(1392قانون جامع ایثارگران ) 67 ةمادس براساآموزش عالی 

و  مناسب شغل یافتن برای شغلی مهارت عبارت است از ایجاد :ایحرفه -دورة آموزشی فنی

 برای مناسب مکان و فضا های شاهد و ایثارگر از طریق تأمینخانواده هایتوانمندی سطح افزایش

 آموزش منظوربه مجرب اساتید از دعوت برای ایحرفه و فنی هماهنگی سازمان با مشمولین آموزش

 هنری و فرهنگی مشکالت ، باهدف رفعهااستان سطح آموزشی، در هایهدور برگزاریو  مشمولین،

در نظر  های مختلف آموزشیدورهدرصدی برای  30تخفیف و همچنین، ایثارگری  ةجامع اشتغال و

 شود.گرفته می
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 هدایت و ایت مشاورهخدما ةارائ های رایگاندوره: عبارت است از های تربیتی و سازشیدوره

 و رفتار اصالح و پیشگیری استعدادیابی، منظوربه پرورش و آموزشو تحصیلی توسط بنیاد شهید 

 67 ةاجرایی ماد ةنامینیآدبیرستان به استناد  پایان ایثارگر تا و شاهد آموزاندانش شغلی و هدایت

 .قانون جامع ایثارگران

 اروپا ةارکشورهای ق

خدمات  ةها باعث شد، ارائاروپا و ویرانی اکثر آن ةجنگ جهانی دوم و درگیری تمامی کشورهای قار

ها قرار گیرد که براساس آموزشی به کودکان این کشورها، بالفاصله بعد از جنگ در اولویت دولت

 هر کشور به شرح زیر است:

بازماندگان  ،بنابراین .آن بود ةترین بازندبزرگو گذار جنگ جهانی دوم پایهنازی لمان آ :آلمان

تجزیه به دو کشور آلمان  ترین آنکه بزرگمتحمل صدمات بسیاری شد داشت و جنگی بسیاری 

هامبورگ  کارشناس تاریخ علوم سیاسی دانشگاه ویچزبود. در تأیید این امر، لو شرقی و غربی 

میلیون  13 میلیون یتیم در آلمان و 5/2شته و ک 5.300.000کند جنگ جهانی دوم ( اظهار می2009)

های برتر گرفتن مجدد این کشور و تبدیل آن به یکی از قدرتپابا  یتیم در اروپا برجای گذاشت.

ای بود که به فرزندان ها تسهیالت ویژهاقتصادی و سیاسی دنیا، دالیل متعددی داشت که یکی از آن

سرایداران و ) آموزان این کشور( اختصاص دادمامی دانشقربانیان و مفقودان جنگی )به تعبیری ت

بازماندگان معلول کرد تا فرزندان  ذاخرا ات شرایطیتر، دولت آلمان به بیانی دقیق (.1396 ،همکاران

 بهها، روزی و نه پرورشگاههای شبانهمجتمع و دارای مشکالت جسمی، روحی و روانی جنگ، در

و در صورت داشتن والد یا سرپرست  زندگی کنند سیار عالی تحصیل واز خانواده و با شرایط ب دور

(. البته براساس مشاهدات 1391ها ملحق شوند )معدنی و پیرخائفی، مطمئن، پایان هفته به خانواده

آموزش و پرورش هامبورگ مشخص شد مدارس  ةن موزشخصی پژوهشگر و مصاحبه با مسئوال

پس از آن با حمایت این کشور تا یکسال بعد از اتمام جنگ جهانی دوم تعطیل بوده و خدمات فوق 

 ه شده است. ئارا ریزی انگلیسو برنامه

نظامی  غیر میلیون 19 و نظامی میلیون 7/8نفر ) میلیون 27 شوروی سابق با تلفاتی حدود :روسیه
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، 1کشور، بیشترین آسیب را از جنگ جهانی دوم دید )پولی مردم چهارمشدن یککشته یا و زخمی

آموزان این کشور، شامل خدمات آموزشی هر اقدامی برای آموزش و یادگیری دانش ،(. بنابراین2003

دوره  ،تحصیلی ةهزینکمکشود. این خدمات عبارت بود از به فرزندان بازماندگان از جنگ می

همسران و ، سربازانکهنه(، ورود و تحصیل رایگان 1381 )معدنی و پیرخائفی،یگان کارورزی را

، برگزاری ایمشاوره ةبرنام ةارائ، هاعالقه خود در دانشگاه مورد یهای تحصیلدر رشتهها آن فرزندان

ایجاد آموزش کارآفرینی برای ای و تکنیکی، مدرک دیپلم حرفه های آمادگی ورود به دانشگاه،دوره

شامل  معلولین جنگی از خدمات آموزشی بیشتری. عالوه بر آن کوچک کارهای و کسب ةیا توسع

تحصیلی  ةهزینپرداخت کمک .2 ی.های فنی دولتها و آموزشگاهپذیرش بدون کنکور در دانشگاه .1

 ةسعتو یا ایجاد کارآموزی برای کارآفرینی و آموزش هایدوره .3ت. به دانشجویان از سوی دول

مهارت کار با  یارتقا برایکارآموزی مجانی در محل کار و در کالس  .4. کوچک کارهای و کسب

 .(1400ش برخوردار بودند )مروت و نظری،آموز ةدرصد حقوق طی تمام دور 100حفظ 

دو جنگ جهانی را  ةهای متعدد را دارد و تنها در قرن بیستم تجربجنگ ة: این کشور سابقفرانسه

ترین قوانین و تدابیر الزم برای حمایت از داشته است. فرانسه از کشورهایی است که پیشرفته

ارائه  ،اندکه برای اعتالی آن سرزمین جان خود را از دست داده را دیدگان وطن و افرادیآسیب

 ةهزینپرداخت کمکو تحصیلی -آموزشی هایبرنامه (. تدوین1396، ان و همکاراندهد )سرایدارمی

همسران، فرزندان و فرزندخواندگان قربانیان جنگ،  سربازان وکهنههمسران و فرزندان  رایب تحصیلی

ای و کارآموزی با اعطای مدرک های آمادگی ورود به دانشگاه و آموزش فنی و حرفهدوره یبرگزار

 به منتج هایدوره ای ومکاتبههای دوره آمادگی برای ورود به دانشگاه، ةای، دوردیپلم فنی و حرفه

به  ینظام یاز زندگ زیآمتیگذار موفقسربازان برای هدیپلم وبرای نظامیان و کهن مدرک یا گواهینامه

همه، در این کشور  این آموزش و یادگیری است، با ةترین این اقدامات در حوزی از مهممدن یزندگ

)مروت و است نشده ها در نظر گرفته ورود به دانشگاه یبرا یخاص ةیسهم برای معلولین جنگی

 (.1400 نظری،

                                                           
1. Polley 
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 هزار 200 از ، بیش1945 تا 1941 هایسال بین کرواسی از کشورهایی است در آن، در :کرواسی

 و حدود بود هانازی طرفدار که کرواسی انقالبی جبهة یهودیان، توسط و هاها، کولیصرب از نفر

 صرب ناسیونالیست هایچتنیک توسط کروات مردم و بوسنیایی از مردمنفر  68.000الی  50.000

شدگان )ویکیپدیا دانشنامة آزاد(. دولت کرواسی پس از جنگ برای بازماندگان از کشته شدند کشته

سربازان این کشور در حوزه آموزش و یادگیری خدمات متعددی ارائه کرد که و همچنین، کهنه

شرط دارابودن شرایط ها بهندی از تحصیل مستقیم در مدارس و دانشگاهماند از امکان بهرهعبارت

شدن صورت رایگان، اولویت استفاده از خوابگاه دانشجویی و بورسیهعلمی، دریافت کتب درسی به

 توسط دولت.

ناپذیری از جنگ جهانی دوم مانند دیگر کشورهای اروپایی صدمات جبران: این کشور انگلیس

ها و خدمات آموزشی متعددی برنامه سربازان انگلیسآژانس امور کهنهاساس، دولت و این  دیدند. بر

شده در جنگ ارائه کردند که شامل های سربازان کشته، فرزندان و فرزندخواندهسربازانکهنهرا برای 

هزینه برای آموزش  برایرایگان و رایگان به سربازان هزینه، مقرری ماهانه و تحصیل نیمهکمک

کودک کودکان،  سال از مهد 6رایگان کودکان زیر سال خود، تحصیل رایگان و نیمه 18تا  8زندان فر

های آموزش دورهای، مدرک دیپلم فنی و حرفه ةهای آمادگی ورود به دانشگاه، دوربرگزاری دوره

های آموزش و کارآموزی یا برنامه کارهای کوچک و کسب ةکارآفرینی برای ایجاد یا توسع

عالوه بر آن،  (.1388)محمدی الموتی، ها بود سربازان و همسر و فرزندان آنداشتغالی برای کهنهخو

های خاصی شامل نیز برنامهسربازان معلول و مجروح آژانس برای آموزش و تحصیل کهنهاین 

تحصیلی به  ةهزینپرداخت کمک، های فنی دولتیها و آموزشگاهپذیرش بدون کنکور در دانشگاه

مهارت کار با  یارتقا برایکارآموزی مجانی در محل کار و در کالس و  نشجویان از سوی دولتدا

 (1400مروت و نظری، ) اجرا کرد آموزش ةدرصد حقوق طی تمام دور 100حفظ 

میلیون معلول جنگی و یک 7000میلیون نفر جمعیت حدود  8از  : این کشور با بیشآذربایجان

های دولت برنامه ،بنابراین های اخیر آذربایجان و ارمنستان( دارد ؛جنگ آواره )از جنگ جهانی دوم و

ها وابستگان آنها و یا شده در جنگ، فرزندخواندهحمایت از فرزندان سربازان کشتهمختلفی برای 
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رایگان کودکان زیر رایگان و نیمهاستفاده  ،رایگان و رایگانتحصیل نیمه، مقرری ماهانه دارد که شامل

شده در آزمون ورودی سربازان پذیرفتهتحصیلی به کهنهة و پرداخت هزینها از مهدکودکشش 

 .(1396شود )سرایداران و همکاران، میها دانشگاه
یافته شوروی سابق است که اگرچه معلوالن و استقاللهای تازه: ارمنستان از جمهوریارمنستان

ای و ارضی با استقالل براثر اختالفات منطقه بازماندگانی از جنگ جهانی دوم دارد، اما پس از

های اخیر های خونینی داشته است. در این راستا، دولت برای بازماندگان درگیریآذربایجان درگیری

جمله خدمات آموزشی دولت ارمنستان به بازماندگان از  از 1.تمهیدات و امکاناتی اندیشیده است

. 2پذیرش بدون کنکور در مؤسسات آموزش عالی دولتی، . 1 توان به موارد زیر اشاره کرد:جنگ می

 (.1391، ضیاییای برای تحصیل در خارج از کشور )امتیازات ویژه

 آسیا ةقار

جنگ جهانی دوم بود. نابودی کامل  ةترین بازندمانند آلمان در اروپا، ژاپن در آسیا نیز، اصلی :ژاپن

نفر فقط در  هزار 140شدن بیش از دو شهر ناکازاکی و هیروشیما در اثر بمباران اتمی و کشته

جنگ در شهرهای دیگر، این کشور را به یکی از کشورهای  ةهیروشیما و هزاران کشته و بازماند

است. یکی از اقدامات اصلی این کشور، گان و بازماندگان تبدیل کرده باختجاندارای باالترین نرخ 

 دپارتمان اموربه بازماندگان از این جنگ است که توسط خدمات آموزشی و تحصیلی  ئةارا

های مختلف آموزشی، پرداخت و دورهها شود و شامل برگزاری برنامهپیگیری می سربازان ژاپنکهنه

رزندان بالغ دارای معلولیت دائمی ف ،همچنین و( زیرسن قانونی) فرزندان مستمری به همسران و

ملی جنگ هیروشیما نیز  ة(. مشاهدات شخصی پژوهشگر از موز1381خائفی، پیراست )معدنی و 

مانند آلمان، کودکان بازمانده از جنگ تا یکسال به دلیل فقر و نداشتن دهد در این کشور، نشان می

 دمات خاصی دریافت نکردند.سرپناه و ویرانی شهر، از آموزش و یادگیری دور بودند و خ

گان و بازماندگان باختجانمدت ویتنام با ایاالت متحده و به تبع وجود جنگ طوالنی :ویتنام

مشارکت در فراهم نمودن آموزش و  ةوظیف انجمن رزمندگان ویتناممتعدد این جنگ، سبب شد 
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 .بگیردمنظور دفاع از امنیت ملی را نیز بر عهده پرورش نسل جوان و ایجاد توانایی الزم در آنان به

گزینش، بورسیه، کمک مالی، پذیرش  ةامتیازات ویژ، ادامه تحصیل رزمندگان در مقاطع عالی جمله از

 مهارتدانشان، فرزن آزاد برای آنان و هایردههای دولتی و خصوصی از طریق امتحان، در دانشکده

کمک مالی به فرزندان رزمندگانِ تهیدست و واجد شرایط  بورس تحصیلی و، های تخصصیتکنیک و

 (.1400مروت و نظری، )

شمالی باعث شده است این کشور نیز بازماندگان و  ةهای کره با ژاپن و کرجنگ :کرة جنوبی

. این کشور خدمات نفر بود 174896غ بر رقمی بال 1991سال ها در ایثارگرانی داشته باشد که آمار آن

ها های تحصیلی در مدارس و دانشگاهورودی و پرداخت تمام هزینه ةمختلفی مانند پرداخت شهری

 (1391 )ضیایی،کنند ه میئنظر گرفته و ارا در

های بعدی بازماندگانی از کره و درگیری ةجزیرهای شبهشمالی نیز بعد از جنگ ةکر :کرة شمالی

آموزشی شامل، های هزینهکند که کمکه میئخدمات آموزشی و تربیتی متعددی اراها نگاین ج

معافیت شهریه در  دانشگاه، ةتحصیلی و ایجاد امکانات آموزشی برای بازماندگان تا مرحل ةشهری

 هاست )معدنی و پیرخائفی،ترین آناز مهم پرداخت بورسیه، مقاطع تحصیلی دبیرستان و دانشگاه

1381.) 

جنوبی، ویتنام و دیگر کشورها  ةجنگ چین با ژاپن در جنگ جهانی دوم و تایوان، کر :چین

سازمان امور در این کشور، . ل بازماندگان و ایثارگران جنگ در این کشور شده استیشکتسبب 

عهده  سربازان آن را بررسانی به خانوادگان بازماندگان از جنگ و کهنهة خدماتوظیف سربازانکهنه

 منجر بههایی دوره ،نگاریهای مکاتبات و نامهآموزشی نگارش و دوره هایبرنامهاز جمله  .اردد

های آمادگی موردنیاز برای ورود دوره ،ای یا تکنیکیهای حرفهگواهینامه یا مدرک دیپلم از مدرسه

ها ن برنامهاز ایهای آموزش کارآفرینی دوره ،های آموزش شغلییا برنامه کارآموزی ،به دانشگاه

 (. 1391 هستند )ضیایی،

گذاری این کشور در حمایت از رزمندگان خود سبب شده جنگ تایوان با چین و سرمایه :تایوان

هزار نفر از خانواده آنان نیز تحت پوشش خدمات کمیسیون امور  670میلیون و یکاست بیش از 
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ر ارتباط د .قرار گیرندیتیمان و معلوالن کودکان، بزرگساالن، ، با خدماتی مانند مراقبت از رزمندگان

با خدمات آموزشی کمیسیون امور رزمندگان، ادامه تحصیل رزمندگان را در مقاطع عالی تشویق و 

کند و بر این اساس، امتیازات ویژه گزینش، بورسیه، کمک مالی، پذیرش در مساعدت می

یادگیری و  آموزیمهارتبرای  آزادهای کالسهای دولتی و خصوصی از طریق امتحان، دانشکده

عالوه، بورس تحصیلی و کمک مالی نیز به فرزندان . بهدهدمی هئرا اراهای تخصصی تکنیک

 (.1377د )داریاپور، کتابی و طالبی، شورزمندگان واجد شرایط اعطا می

 1965، 1947متعددی چون جنگ با پاکستان  ینظام اتیمسلح هند در عمل یروهای: نهندوستان

طلبان هند، جنگ ن،یچ 1987، 1967چوال  ةحادث ن،ی، جنگ با نیروهای پرتغالی، جنگ با چ1971و 

قربانیان و بازماندگان متعددی از این  ،اند. بنابراینشرکت داشته اچنیس یریو درگ لیجنگ کارگ

منظور به یو پزشک یمهندس ،یفن هایجنگ در دانشکده انیفرزندان قربان رشیدارد پذ هاجنگ

 (.1381 ،یرخائفیو پ یهاست )معدناز مهمترین آن یلیتکم التیتحص

های اخیر این امر بیشتر پاکستان کشوری دارای ثبات سیاسی ضعیف است که در سال :پاکستان

خدمات  ،این اساس بر .له کشمیر استأشده است. درگیری اصلی این کشور با هند بر سر مس

کند که تحصیل رایگان همسر و افراد و بازماندگان از جنگ ارائه می های اینمختلفی به خانواده

)معدنی و  هاستفرزندان شهدا و جانبازان از ابتدایی تا مدارج عالی همچنین از مهمترین آن

 (.1381 پیرخائفی،

عضویت تاجیکستان در شوروی سابق و مشارکت جدی آن در جنگ جهانی دوم،  :تاجیکستان

مسئولیت « وزارت حفاظت اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان»ین کشور باعث شده است در ا

 تاجیکستان عهده بگیرد. خدمات آموزشی حمایت اجتماعی از معلوالن و بازماندگان از جنگ را بر

 رایگان آموزشی طور مجانی و خدماتگان، تحصیل تا مدارج عالی بهباختجانبه همسر و فرزندان 

 جانبازی از مهمترین این خدمات هستند )مروت و نظری، درصد بر بنا جانبازان و برای معلولین

1400.) 

 شده، نزدیک به هفتصد هزار نفر از مردم ترکمنستان در جریاناعالم آمارهای ةیپا بر :ترکمنستان
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متفاوتی از  ین جنگ آمارهایا در ترکمن شدگانکشته تعداد ةاند. دربارجنگ جهانی شرکت داشته

 ایبهبا صدور مصو میالدی 2000شود. دولت ترکمنستان در سال نفر ذکر می هزار 400تا  هزار 250

 مروت و) هاعالم کرد« قهرمان ملی ترکمنستان»شدگان این جنگ و بازماندگان آن را تمامی کشته

های آموزشی، پذیرش بدون کند که برنامهه میئها ارا( و خدمات مختلفی برای آن1400 ،نظری

تحصیلی از  ةهزینای دولتی و پرداخت کمکهحرفه ةویژ ةمراکز آموزش عالی و متوسطکنکور در 

 (1391هاست )ضیایی، ترین آنسوی دولت از عمده

 عراق .خود ثبت کرده است یخیتار ةجنگ هشت ساله با عراق را در حافظ ةخاطر ایران :عراق

شدن سربازان مود و پس از کشتهسربازان خود در طول جنگ تالش بسیاری ن ةدر راستای حفظ روحی

خدمات حقوق و مزایا، خدمات آموزشی، امتیاز ته است که شامل امتیازاتی برای آنان در نظر گرف نیز

. عالوه بر آن، خدمات (21/11/83 ،دنیای اقتصاد) بودعمومی  ةواگذاری خودرو و دیگر خدمات ویژ

و برادران همسران  ،فرزنداناز پذیرش فرهنگی و آموزشی دیگری هم ارائه کرد که عبارت بودند 

 ها و دانشکده های فنی،ها بدون کنکور و شرط معدل در دانشگاهتحت تکفل قانونی آنشدگان کشته

سال پشت  2در صورت مردودی امکان تحصیل در سال سوم،  ها،اسکان و غذای آن ةپرداخت هزین

 (. 1391 )ضیایی،ثر شده یا اسیر و مفقوداالسرهم فرزندان و برادران کشته

تجاوز عراق به خاک کویت برای این کشور آنقدر غافلگیرانه بود که مجبور شد برای  :کویت

از خودش، از سربازان کشورهای دیگر هم کمک بگیرد. این کشور به تمامی سربازانی که برای  دفاع

بازماندگان جنگی در این دهد. کویت جنگیدند به همراه همسر و فرزندانشان، تابعیت کویتی می

شاوردی، ) کنندمی استفاده و... درمانی رایگانآموزشی، مسکن و خدمات  مانند کشور از تسهیالتی

که توسط « الشهیدمکتب»مرکزی به نام سیس أتترین خدمات آموزشی این کشور، از مهم (.1387

تدای تحصیل تا دانشگاه برعهده ، امور فرهنگی فرزندان شهدا را از ابشوددیوان دولتی سرپرستی می

 (.1381)معدنی و پیرخائفی،  د.دار

های متعدد لبنان با رژیم اشغالگر فلسطین بازماندگان و جانبازان متعددی داشته است. جنگ :لبنان

آموزشی  ةرا در نظر گرفته است. این برنامهای آموزشی مختلفی وزارت کار لبنان برنامه ،بنابراین
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های نگاری و نیز دورههای مکاتبات و نامهای آموزش نگارش و دورهو یا حرفهشامل مدارس فنی 

های تدریس دوره ،ایهای مکاتبهدوره ،های حین آموزش اشتغالیا برنامه کارآفرینی ،آموزش کامپیوتر

ها و پذیرش بدون کنکور در دانشگاه ،تحصیل ةبرای تکمیل برنام نیاز مورد هایدوره ،خصوصی

مروت ) است دولتتحصیلی به دانشجویان از سوی  ةهزینپرداخت کمک وهای فنی دولتی آموزشگاه

 (1400 و نظری،

های داخلی این های گذشته و جنگهای مداوم با رژیم اشغالگر فلسطین در دههجنگ :سوریه

ناپذیری به این کشور، آثار و یر لطمات جبراناخ ةو نیروهای مخالف دولت در ده داعشکشور با 

ها میلیون، نفر کشته 511000بیش از بناهای تاریخی و غیره وارد کرد، که فقط در جنگ با داعش، 

خدمات  ئةارا ،بنابراین آزاد(. ةویکی پدیا دانشنام) ندمیلیون نفر آواره شد 12تن زخمی و بیش از 

 ةدور ن افراد از مهمترین کارهای این کشور است که شاملهای ایآموزشی و تربیتی به خانواده

بدون آزمون  حقوق، پذیرش درصد 100 حفظ با کار مهارت ارتقای ة، دورکارآموزی در محل کار

هاست از مهمترین آن هزینه تحصیلیپرداخت کمکو  های فنی دولتی و غیرهدر دانشگاه و آموزشگاه

 (.1391)ضیایی، 

 قارة آفريقا

ه فرانس استعمار ةسال 130به حضور ( که 1962الی  1954: جنگ استقالل الجزایر با فرانسه )الجزایر

نظامی و یک  60000( تلفات متعددی داشت که حدود 1392طلب، )علوی و رضوان خاتمه داد

توان سوادآموزی سربازان و نظامیان، می هاآنخدمات شود از مهمترین می نظامی برآورد میلیون غیر

 ةهزینبرای ورود در دانشگاه، کمک و فرزندان شهداهمسران برای ارتقای  تحصلی ةهزینککم

 ،های آموزش ضمن اشتغالکارآفرینی یا برنامه ،ای یا فنیمدارس حرفههای آموزش تحصیلی،

اشاره کرد. در  های فنیهای آموزش مهارتدوره، های تدریس خصوصیدوره ،ایهای مکاتبهدوره

 هئاراخدمات آموزشی بیشتری  سربازاندر مقایسه با کهنهمعلولین جنگی برای  ،همچنیناین کشور 

 ةهزینکمک پرداخت ،های فنی دولتیها و آموزشگاهبدون کنکور در دانشگاه پذیرش کنند که شاملمی

 (.1400 مروت و نظری،) اشاره کرد ،تحصیلی به دانشجویان از سوی دولت
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داخلی مختلف و در پی آن وجود های از ایتالیا و همچنین جنگ: جنگ استقالل لیبی لیبی

گان و بازماندگان مختلف جنگی باعث شد در این کشور نیز امکانات متعددی برای جانبازان باختجان

داشتن پذیرش فرزندان شهدا در مؤسسات علمی درنظر گرفته شود. اولویتها و بازماندگان این جنگ

داخت گان، پرباختجان شهدا و ی مبالغ و هزینه های تحصیلی فرزندانو دانشگاهی، پرداخت تمام

 (1391هاست )ضیایی، ترین آناز عمده شهداهای حقوق و مزایا به خانواده

 آمريکا ةقار

جنگ کوچک و بزرگ از قبیل  40آمریکا تاکنون درگیرحدود  ة: ایاالت متحدایاالت متحدة آمریکا

فارس، جنگ عراق، جنگ افغانستان و غیره را تجربه خلیج  گجنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام، جن

جنگ بوده است. با این تفاوت که بخش  درتری نسبت به سایر کشورها مدت طوالنی کرده و

ای از عملیات جنگی آمریکا در خارج از خاک این کشور و در قالب دفاع از منافع آمریکا عمده

آمریکایی  سربازانکهنهسازمان  ،(. بنابراین1396، سرایداران و همکارانصورت گرفته است )

شده و آموزشی متعددی از وابستگان )همسر، کودکان، فرزندخواندگان( نظامیان کشتههای حمایت

 5 کردنبدون کنکور در مؤسسات آموزش عالی دولتی، اضافه سربازان کرده است که پذیرشکهنه

امتیازات  گان و نظامیان وباختجانهای غیردولتی فرزندان جبرانی برای ورود به دانشگاه ةدرصد نمر

  1.هاستترین آنویژه برای تحصیل در خارج از کشور از مهم

جنگ مستقیمی با هیچ کشوری نداشته است، اما مشارکت فعال آن در کانادا : اگرچه کشور کانادا

ی دوم، افغانستان، ویتنام، کره و غیره سبب شده است از قبیل جنگ جهانهای مختلف در جنگ

برگزاری متعددی مانند  آموزشی تسهیالتیبدهد و مانند دیگر کشورها را از دست  ان زیادیسرباز

موزش برای به دست آوردن شغل مناسب، کمک برای یافتن شغل مناسب و آ های مشاوره، ودوره

خود مهارت الزم را به دست آورد، پرداخت مقرری شغل  همراهی فرد تا زمانی که او بتواند در

 .(1396ها و خانواده هایشان داشته باشد )سرایدارن، برای آن ماهانه
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 اقیانوسیه ةقار

مانند ها : استرالیا نیز به دلیل حضور و مشارکت فعال در جنگ جهانی دوم و دیگر جنگاسترالیا

سربازان و شدگان، معلوالن، کهنهو غیره کشتهجنگ عراق، افغانستان، کره، ویتنام، خلیج فارس 

برای خانوادهای  ،. بنابراین(2022)یادبود حنگ استرالیا،  بازماندگان متعددی از جنگ داشته است

سال(  16)کمتر از های فرزندخوانده ازجمله همسر وفرزندان، شدگانکشته معلولین و سربازان و

تسهیالت و تحصیلی متعددی فراهم کرده است که خدمات آموزشی شدگان جنگ سربازان و کشته

هاست )مروت و ترین آنی از عمدهمشاوره و راهنمایی تحصیل، امکانات سکونتی، تحصیل رایگان

 (.1400 نظری،

گان، جانبازان و رزمندگان در باختجانشهدا، ج( همجواری خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان 

 کشورهای مختلف

 گان، جانبازان و رزمندگان در کشورهای مختلفباختجان شهدا، زشی و پرورشی به فرزندانخدمات آمو .1جدول 

 شرح خدمات نام کشور ردیف

 ایران 1

 کالس کنکور( )تحصیل رایگان، مدارس شاهد -
 ةسازشی وکمک هزین تحصیلی و ةخصوصی، مشاورهای )کالس طرح پراکنده -

 تحصیلی(
 مدارس بزرگساالن ایثارگران -
 های کشورورود به دانشگاه ةسهمی -
 تحصیلی ةو پرداخت هزین های مالیکمک -
 ایحرفه-آموزشی فنی ةدور -
 های تربیتی، مشاوره ی و سازشیآموزش دوره -

 و آموزشی مجهز به بهترین امکانات رفاهیروزی های شبانهتأسیس مجتمع - آلمان 2

 روسیه 3

 یهای فنی دولتآموزشگاهها و پذیرش بدون کنکور در دانشگاه -
 تحصیلی ةهزینپرداخت کمک -
 کارآموزی مجانی در محل کار و در کالس -

 کوچک کارهای و کسب ةتوسع یا ایجاد کارآموزی برای کارآفرینی و آموزش هایدوره -

 فرانسه 4

 ای و کارآموزیهای آموزش فنی و حرفهپرداخت هزینه -

 آمادگی برای ورود به دانشگاه ةدور -

 ایمکاتبههای دوره -

 دیپلم مدرک یا گواهینامه منتج به هایدوره -
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 شرح خدمات نام کشور ردیف

 کرواسی 5
 هامندی از تحصیل مستقیم در مدارس و دانشگاهبهره -

 دریافت رایگان کتب درسی -

 تحصیلی توسط دولت ةبورسی -

 انگلیس 6

 آموزش فرزندان ةهزینپرداخت کمک و تحصیل رایگان -

 ایدیپلم از مدارس فنی وحرفه -

 پذیرش بدون کنکور در دانشگاهای دولتی -

 کوچک کارهای و کسب ةتوسع یا ایجاد کارآموزی برای کارآفرینی و آموزش هایدوره -

 سربازان و همسر و فرزندانهای آموزش خوداشتغالی برای کهنهکارآموزی یا برنامه -

 آذربایجان 7
 هاشدگان در دانشگاهپذیرفته ةکمک مالی و پرداخت هزین -

  تحصیل فرزندانرایگان استفاده  -

 ارمنستان 8
 در مؤسسات آموزش عالی پذیرش بدون کنکور -
 امتیاز ویژه تحصیل در خارج از کشور -

 ژاپن 9
 زندگی و آموزش برایهایی نگهداری به صورت جمعی در مکان -

 نیاز های مختلف آموزشی موردو دورهها برگزاری برنامه -

 ویتنام 10

 مهارتی تحصیل آموزش برایو فرزندانشان  افرادآزاد برای های کالس -
 فرزندان رزمندگان تهیدست بورس تحصیلی و -
 های دولتی و خصوصی از طریق امتحانپذیرش در دانشکدهامتیاز ویژه برای  -

 تحصیلی کمک مالی -

 جنوبی ةکر 11
 های تحصیلی )متوسطه و دانشگاه(ورودی و سایر هزینه ةمعافیت از پرداخت شهری -
 تحصیلی خارج از کشور ةپرداخت بورسی -

 شمالی ةکر 12

 (تحصیلی ةشهریتحصیلی ) ةهزینکمک -
 معافیت شهریه در مقاطع تحصیلی دبیرستان و دانشگاه. -
 تحصیلی ةبورسی -
 خصوصی دانشگاه و دولتی هایبه بخش ورودی ةاختصاص سهمی -

 چین 13

 دیپلم مدرک یا گواهینامه منتج به هایدوره -
 خاص شرایط تحت ایمکاتبه هایدوره -
 دانشگاه به ورود برای آمادگی هایدوره -
 کوچک کارهای و کسب ةتوسع یا ایجاد کارآموزی برای کارآفرینی و آموزش هایدوره -

 تایوان 14

  های دولتی و خصوصی از طریق امتحانپذیرش در دانشکده، امتیاز ویژه برای  -
 های تخصصی تکنیکیادگیری و  آموزیمهارت آزاد برایهای کالس -

  بورس تحصیلیاعطای  -

 مالیهای کمک -

 وتخصصی مهارتیهای آموزش -



644                                                  1401تابستان ، 2، شمارة 11مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 

 
 شرح خدمات نام کشور ردیف

 های فنی، مهندسی و پزشکیپذیرش در دانشکده - هندوستان 15
 رایگان تا مدارج عالی برای همسر و فرزندان شهداخدمات آموزشی  - پاکستان 16

 تاجیکستان 17
 خدمات آموزشی رایگان تا مدارج عالی برای همسر و فرزندان شهدا -

 جانبازی درصد بر بنا جانبازان و معلولین رایگان به آموزش خدمات -

 ترکمنستان 18
 ای دولتی.حرفه ةپذیرش بدون کنکور در مراکز آموزش عالی و متوسطه ویژ -
 تحصیلی ةهزینپرداخت کمک -

 عراق  19
 در دانشگاه پذیرش بدون کنکور -
 بار مردودی2پس از امکان تحصیل  -

  «الشهیدمکتب»توسط دانشگاه  از ابتدای تحصیل تافرزندان شهدا امور فرهنگی پیگیری  - کویت 20

 لبنان 21

 دولتیهای دانشگاه پذیرش بدون کنکور در -
 کارآفرینیو  ای یا فنیمدارس حرفهتحصیل در  -
 ایهای مکاتبهدوره -
 های تدریس خصوصیدوره -
 ایحرفه و های فنیآموزش مهارت آزاد هایدوره -

 سوریه 22
 های فنی دولتی و غیره.پذیرش بدون آزمون در دانشگاه و آموزشگاه -
 کارآموزی  ةتحصیلی دور ةهزینپرداخت کمک -

 الجزایر 23

 تحصیلی ةهزینکمک -

 ای تدریس خصوصیدوره -

 ای مکاتبههای دوره -

 کارآفرینی ای وآموزش در مدارس فنی، حرفه -
 دولتی  فنی هایآموزشگاه و هادانشگاه در کنکور بدون پذیرش -

 لیبی 24
 پذیرش فرزندان شهدا در مؤسسات علمی و دانشگاهیاولویت در  -

  گانباختجانشهدا و  های تحصیلی فرزندانپرداخت هزینه -

 آمریکا 25
 در مؤسسات آموزش عالی دولتی پذیرش بدون کنکور -
 دولتی های غیرجبرانی برای ورود به دانشگاه ةنمر درصد 5 کردناضافه -
 ای برای تحصیل در خارج از کشورامتیازات ویژه -

 کانادا 26
 ایهای مشاورهبرگزاری دوره -

  برای یافتن شغلی شغل موزشآ -

 استرالیا 27
  تسهیالت تحصیل رایگان -

  خانواده دور از محل زندگی یبرای فرزندان و اعضا امکانات سکونتی -

 یمشاوره و راهنمایی تحصیل -
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گان، جانبازان و رزمندگان در باختجانشهدا، خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان  ةمقايس د(

 هاشباهت و تفاوتکشورهای مختلف و تعیین 

گان، باختهای جانشد، کشورها خدمات آموزشی مختلفی را برای خانواده بیانطور که در همان

ند منظر این خدمات از چ ةگیرند. مقایسمی نظر ها خود درآنهای سربازان و خانوادهنهمعلوالن و که

بندی کشورها براساس تعداد در هر کشور و رتبه ئهاست. منظر اول، تعداد خدمات ارا شدنیانجام

هر یک از خدمات در تمامی کشورهای مورد مقایسه و منظر سوم،  ئةخدمات، منظر دوم فراوانی ارا

شده از نظر تخصیص منابع ملی، انسانی، تجهیزات و امکانات و غیره هخدمات ارائ اهمیت و کیفیت

 این بخش به شرح زیر است:های یافته ،این اساس براست. 

 شده در هر کشورهئخدمات اراو تنوع تعداد 
 

 باختگان، جانبازان و رزمندگان در کشورهای مختلفجانشهدا، شده به فرزندان . تعداد خدمات آموزشی و پرورشی ارائة2جدول 

 درصد فراوانی کشور ردیف  درصد فراوانی کشور ردیف  درصد فراوانی کشور ردیف

 5/2 2 سوریه 19  5 4 شمالی ةکر 10  5/8 7 ایران 1

 5/2 2 لیبی 20  75/3 3 استرالیا 11  25/6 5 لبنان 2

 5/2 2 آذربایجان 21  75/3 3 آمریکا 12  25/6 5 تایوان 3

 5/2 2 ارمنستان 22  75/3 3 کرواسی 13  25/6 5 انگلیس 4

 5/2 2 ژاپن 23  5/2 2 کانادا 14  25/6 5 الجزایر 5

 25/1 1 آلمان 24  5/2 2 جنوبی ةکر 15  5 4 ویتنام 6

 25/1 1 هندوستان 25  5/2 2 تاجیکستان 16  5 4 روسیه 7

 25/1 1 پاکستان 26  5/2 2 ترکمنستان 17  5 4 فرانسه 8

 25/1 1 کویت 27  5/2 2 عراق 18  5 4 چین 9

           
جمع 

 خدمات
80 100 

شهدا، خدمات آموزش و پرورشی به فرزندان  ئة، بیشترین فراوانی ارا2جدول های یافته براساس

گان، جانبازان و رزمندگان به کشورهای ایران، لبنان، تایوان، انگلیس و الجزایر و کمترین باختجان

 میزان به کشورهای کویت، پاکستان، هندوستان، آلمان اختصاص دارد. 
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 هر يک از خدمات در تمامی کشورهای مورد مقايسه ارائهفراوانی 

 

گان، جانبازان و رزمندگان در باختجانشهدا، شده به فرزندان رائهفراوانی هر یک از خدمات آموزشی و پرورشی ا .3جدول 

 کشورهای مختلف

 کشورها درصد فراوانی خدمت ردیف

1 
های پذیرش بدون آزمون دردانشگاه و آموزشگاه

 غیره. فنی دولتی و
11 75/13 

نستان/هندوستان/ نگلیس/لبنان/ارمنستان/ترکم/
 آمریکا/روسیه/کرواسی اق/سوریه /الجزایر/عر

 5/12 10 تحصیلی هزینة پرداخت و مالی هایکمک 2
تایوان/الجزایر/سوریه/ترکمنستان/کرة 

 شمالی/فرانسه/ ایران/روسیه/آذربایجان/ویتنام

3 
 برای عالی مدارج تا رایگان آموزشی خدمات

 باختگانو جان شهدا فرزندان و همسر
10 5/12 

ایران/انگلیس/آذربایجان/کرة 
شمالی/پاکستان/تاجیکستان /استرالیا/کرة 

 جنوبی/لیبی/کویت

4 
ای تحصیل درخارج از کشور امتیازات ویژه

 )بورسیه(
7 75/8 

کرة شمالی /کرة جنوبی /تایوان/ویتنام /ارمنستان 
 کرواسی/آمریکا/

 ایران/ویتنام/کرة شمالی/تایوان/لیبی 25/6 5 کشور هایدانشگاه به ورود سهمیة 5
 ایران/لبنان/انگلیس/الجزایر 5 4 کارآفرینی و فنی یا ایحرفه مدارس در تحصیل 6

7 
ای فنی و حرفه -مهارتی آزاد آموزشهای کالس

 خصصیت
 ایران/ویتنام/لبنان/تایوان 5 4

8 
 کارآفرینی و کارآموزی برای آموزش هایدوره

 کوچک و کارهایکسب  توسعة یا ایجاد
 چین/انگلیس/روسیه 75/3 3

 لبنان/چین/الجزایر 75/3 3  ای و غیر حضوریمکاتبه هایدوره 9
 ایران/چین/فرانسه 75/3 3 دانشگاه به ورود برای آمادگی هایدوره 10
 ایران/لبنان/الجزایر 75/3 3 های تدریس خصوصیدوره 11
 آلمان/ژاپن 75/3 2 روزی خاصهای شبانهمجتمع 12
 ایران/استرالیا 5/2 2 ی و سازشیمشاوره و راهنمایی تحصیل 13
 چین/فرانسه 5/2 2 دیپلم مدرک یا گواهینامه منتج به هایدوره 14
 ایران/کانادا 5/2 2 ایمشاوره هایدوره برگزاری 15
 روسیه/انگلیس 5/2 2 در محل کار و در کالسکارآموزی مجانی  16
 کانادا 25/1 1  شغل یافتن برای شغلی آموزش 17
 کرواسی 25/1 1 دریافت رایگان کتب درسی 18
 ایران 25/1 1 مدارس شاهد 
 ایران 25/1 1 مدارس بزرگساالن ایثارگران 19
 ایران 25/1 1 طرح پراکندة شاهد 20

21 
برای فرزندان و خانواده دور  امکانات سکونتی

 از محل زندگی
 استرالیا 25/1 1

 عراق 25/1 1 بار مردودی2امکان تحصیل پس از  22
  100 80 جمع خدمات 
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شهدا، به فرزندان  شدهارائه، بیشترین خدمات آموزش و پرورشی 3جدول های براساس یافته

های فنی آزمون در دانشگاه و آموزشگاهپذیرش بدون گان، جانبازان و رزمندگان شامل باختجان

ای برای تحصیل در خارج تحصیلی و امتیازات ویژه ةهزین پرداخت و مالی های، کمکدولتی و غیره

شغلی، دریافت رایگان کتب درسی، مدارس  )بورسیه( و کمترین خدمات به آموزش از کشور

 بار مردودی و ... اختصاص دارد. 2امکان تحصیل پس از بزرگساالن ایثارگران، طرح پراکنده، 

 ه در ايران و ساير کشورهائخدمات آموزشی و پرورشی اراهای شباهت و تفاوت

 

 ه در ایران و سایر کشورهائخدمات آموزشی و پرورشی اراهای شباهت و تفاوت .4جدول 

 کشور خدمت شباهت/تفاوت

 شباهت

 تحصیلی هزینة پرداخت و مالی هایکمک
 تایوان/الجزایر/سوریه/ترکمنستان/کرة شمالی/

 فرانسه/ ایران/ روسیه/ آذربایجان/ ویتنام
 و همسر برای عالی مدارج تا رایگان آموزشی خدمات

 باختگانو جان شهدا فرزندان
 ایران/انگلیس/آذربایجان/کرة شمالی/پاکستان/
 تاجیکستان /استرالیا/کره جنوبی/لیبی/کویت

 ایران/ویتنام/کرة شمالی/تایوان/لیبی هاسهمیه برای ورود به مؤسسات و دانشگاهاستفاده از 
 ایران/چین/فرانسه ای و کارآفرینیو حرفه فنی یا ایحرفه مدارس در تحصیل

 ایران/لبنان/انگلیس/الجزایر آمادگی برای ورود به دانشگاه از طریق کالس کنکور
 ایران/ویتنام/لبنان/تایوان ای نخصصیفنی و حرفه-مهارتی آزاد آموزشهای کالس

 ایران/لبنان/الجزایر های تدریس خصوصیدوره
 ایران/کانادا ایمشاوره هایدوره برگزاری

 ایران/استرالیا ی و سازشیمشاوره و راهنمایی تحصیل

 هاتفاوت

خدمات 
 خاص 

 مدارس شاهد
 مدارس بزرگساالن ایثاگران ایران

 دطرح پراکندة شاه

خدماتی 
که در 

ایران ارائه 
 شود.نمی

 فنی هایآموزشگاه و دانشگاه در آزمون بدون پذیرش
 غیره و دولتی

 نگلیس/لبنان/ارمنستان/ترکمنستان/هندوستان//
 عراق/سوریه /الجزایر/آمریکا/روسیه/کرواسی

 بورسیة تحصیلی خارج از کشور
تایوان/ویتنام /ارمنستان /کرة شمالی /کرة جنوبی 

 کرواسی/آمریکا/
 کرواسی دادن رایگان کتاب درسی

برای فرزندان و اعضای خانواده دور از  امکانات سکونتی
 محل زندگی

 استرالیا

 عراق بار مردودی2امکان تحصیل پس از 
 آلمان و ژاپن روزیمجتمع شبانه
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شهدا، شده به فرزندان ئهآموزش و پرورشی ارا، از خدمات 4جدول های اساس یافته بر

تحصیلی،  ةهزین پرداخت و مالی هایخدمت شامل کمک 9گان، جانبازان و رزمندگان، باختجان

ها، سسات و دانشگاهؤعالی، استفاده از سهمیه برای ورود به م مدارج تا رایگان آموزشی خدمات

 کارآفرینی، آمادگی برای ورود به دانشگاه از طریق ای وو حرفه فنی یا ایحرفه مدارس در تحصیل

های تدریس دورهای نخصصی، فنی و حرفه -مهارتی آزاد آموزشهای کالس کنکور، کالس

ی و سازشی، بین ایران و مشاوره و راهنمایی تحصیلای و مشاوره هایدوره ، برگزاریخصوصی

خدمت مدارس شاهد، مدارس  3ه، کشورهای دیگر شباهت وجود دارد و مشترک است. با این هم

 آزمون بدون خدمت شامل پذیرش 6شاهد خاص ایران است و  ةگران و طرح پراکندربزرگساالن ایثا

تحصیلی خارج  ةغیره، دادن رایگان کتاب درسی، بورسی و دولتی فنی هایآموزشگاه و دانشگاه در

محل زندگی، امکان تحصیل پس  زخانواده دور ا یبرای فرزندان و اعضا امکانات سکونتیاز کشور، 

نظر قرار نگرفته  شود که در ایران مدمی هئروزی، در دیگر کشورها ارابار مردودی و مجتمع شبانه2از 

 است.

 گیرینتیجهبحث و 

اساسی اکثر کشورهای دنیاست. های خودگذشتگی برای وطن یکی از ارزشایثار و ازدفاع از کشور و 

حتی  ،سربازانگان، معلوالن و کهنهباختجاناهمیت باالیی برای  به همین دلیل اکثر کشورها

دهند. خدماتی می هئنظر گرفته و ارا ها درها قائل هستند و خدمات متعددی برای آنآنهای خانواده

ها بهره گرفت. نیز از آن ایرانتوان در آموزش و پرورش می ها،صورت آگاهی و اشراف بر آن که در

شده به فرزندان ئهاین پژوهش در صدد شناسایی انواع مختلف خدمات آموزشی و تربیتی ارا ،بنابراین

 داد:می آن نشان ةگان، جانبازان و رزمندگان در کشورهای مختلف بود که نتیجباختجانشهدا، 

گان، باختجانشهدا،  نوع خدمت آموزشی و تربیتی به فرزندان 80در کشورهای مختلف حدود  -

های کمک کلی الف( ةها را به چهار دستتوان آنمی شود کهارائه مین و رزمندگان جانبازا

تحصیل در مقاطع باالتر به صورت کامل یا  ةتحصیلی، ب( تسهیالت ادامهای مالی و هزینه
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سازی برای رشد علمی و تربیتی علمی و آماده ةآموزشی تقویت بنیهای سهمیه ای، ج( دوره

 سازی علمی برای اشتغال تقسیم کرد. ای و زمینهحرفه -اد فنیآزهای آموزش و د(

گان، جانبازان و رزمندگان به باختجانشهدا، بیشترین خدمات آموزش و پرورشی به فرزندان  -

کشورهای ایران، لبنان، تایوان، انگلیس و الجزایر و کمترین میزان به کشورهای کویت، 

 داردپاکستان، هندوستان، آلمان اختصاص 

های پذیرش بدون آزمون در دانشگاه و آموزشگاهبیشترین خدمات آموزش و پرورشی شامل  -

ای برای تحصیلی و امتیازات ویژه ةهزین پرداخت و مالی های، کمکفنی دولتی و غیره

شغلی، دریافت رایگان  )بورسیه( و کمترین خدمات به آموزش تحصیل در خارج از کشور

بار مردودی 2رح پراکنده، امکان تحصیل پس از ساالن ایثارگران، طکتب درسی، مدارس بزرگ

 اختصاص دارد. و ...

 مدارج تا رایگان آموزشی تحصیلی، خدمات ةهزین پرداخت و مالی هایخدمت شامل کمک 9 -

 یا ایحرفه مدارس در ها، تحصیلسسات و دانشگاهؤعالی، استفاده از سهمیه برای ورود به م

های کالس کنکور، کالس کارآفرینی، آمادگی برای ورود به دانشگاه از طریق ای وو حرفه فنی

 ، برگزاریهای تدریس خصوصیدورهای تخصصی، فنی و حرفه -مهارتی آزاد آموزش

بین ایران و کشورهای دیگر  ی و سازشی،مشاوره و راهنمایی تحصیلای و مشاوره هایدوره

 .شباهت وجود دارد و مشترک است

 .شاهد خاص ایران است ةمدارس شاهد، مدارس بزرگساالن ایثاگران و طرح پراکند خدمت 3 -

غیره، دادن  و دولتی فنی هایآموزشگاه و دانشگاه در آزمون بدون خدمت شامل پذیرش 6 -

برای فرزندان و  امکانات سکونتیتحصیلی خارج از کشور،  ةرایگان کتاب درسی، بورسی

بار مردودی و مجتمع 2گی، امکان تحصیل پس از محل زند خانواده دور از یاعضا

 نظر قرار نگرفته است. شود که در ایران مدارائه میروزی، در دیگر کشورها شبانه

این پژوهش از مشاهده و بررسی اسنادی منابع های شد، یافته بیانشناسی طور که در روشهمان

ها )از جمله پژوهشبرخی آن با نتایج ای هیافته ،مختلف استخراج شده است. بنابراینهای و پژوهش
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؛ 1396؛ سرایدارن، 1391 ؛ ضیایی،1387 ؛ شاوردی،1381خائفی، پیر؛ معدنی و 1388، عالیی

های در راستای پژوهش ،همچنین همسو و همخوان است. (1400مروت و نظری،  ؛1397تاب، جهان

رضاپور میرصالح، احمدی  ،(1398معاون جوال ) و باصری، مرادی(، 1395قبلی مانند اسماعیلی )

( است 1400) و همکاران فتحیو (، 1399ر )وپرگل ، سجادیان و(، نامجو1397اردکانی و شیری )

 شناختی فرزندان شاهد، جانباز و ایثارگروضعیت آموزشی، تربیتی و روان یکه به بهبود و ارتقا

 .پردازندمی

خدمات آموزشی و  یشود ضمن تقویت و ارتقامی نهادپیش های یادشدهمتناسب با یافته

های شاهد( زمینه ةمدارس بزرگساالن ایثاگران و طرح پراکندتربیتی خاص کشور )مدارس شاهد، 

 ایرانشود، اما در ارائه میگیری از خدمات آموزشی و تربیتی که در کشورهای دیگر الزم برای بهره

گان، باختجانشهدا،  خدمات آموزش و تربیتی به فرزنداند و این شومغفول مانده است، فراهم 

 .شود ارائهجانبازان و رزمندگان 

 

 

 

 

 

 

 

 



   651       در ...« و رزمندگانباختگان، جانبازان زندان شهدا، جانارائة خدمات آموزشی و پرورشی به فر»بررسی تطبیقی 

 

 

 

 

 منابع

پرخاشگری، اضطراب و رشد اجتماعی در  ة(. مقایس1382) ملکیان، آزاده، و احمدزاده، غالمحسین

 ،یافتهو نوجوانان غیر فرزند جانباز شهرستان اصفهان.  PTSDفرزندان نوجوان جانبازان 
5(4 ،)67-63. 

های اجتماعی (. مقایسة اثربخشی مداخلة متمرکز بر تروما و آموزش مهارت1394اسماعیلی، مریم )

 رفتاری،های علوم شناختی و پژوهشبر توانایی و مشکالت رفتاری دختران شاهد و ایثارگر. 

5(2 ،)142-127. 

 سمت.تهران:  .آموزش و پرورش تطبیقی (.1396) احمد، آقازاده 

با انگیزش  ةمعلمان طرح پراکند ةگانهای سهمهارت ةبررسی رابط(. 1397) تاب، اسحاقجهان
پرورش شهر تهران  آموزش و 16 ةشاهد منطق ةآموزان طرح پراکندپیشرفت تحصیلی دانش

 .تهران: دانشگاه آزاد شهر رینامة کارشناسی ارشد، پایان. 97-96 سال

تأثیرات اقتصادی جنگ جهانی دوم بر بنادر و جزایر خلیج فارس و (. 1398)چمنکار، محمدجعفر 

، 21، تاریخنامة ایران بعد از اسالم .سازمان اسناد ملی ایران( دریای عمان )بر اساس آرشیو

33-95. 

وری بین هوش فرهنگی با بهره ةبررسی رابط(. 1390) مهریالهی، ، و لطفنسب، سیدداودحسینی

 .4-44(، 4)13، آموزش و ارزشیابی غربی.آذربایجان  استان مدارس شاهد مدیران در

(. جایگاه سنت و مدرنیته در نظام ارزشی 2003طالبی، هوشنگ ) و داریاپور، زهرا، کتابی، محمد،

 .25-40(، 1)1، شناسی بالینی و شخصیتروانجوانان و بزرگساالن شهر تهران. 

(. اثربخشی مداخلة مبتنی بر تغییر 1397و شیری، محمدجواد ) ،احمدی اردکانی ،رضاپور میرصالح

آموزان فرزند دپندارة تحصیلی دانشسبک زندگی با تأکید بر سبک زندگی تحصیلی بر خو

 .546-553 ،(5)20 ،نظامی طبجانباز. 

موسوی، سیدمحمدهادی و  ،زاده، طاهرهشکری ،منش، مرضیهسپهری ،سرایداران، محمدحسین

 پارسی. ةشیراز: نام. گذری بر سرنوشت سربازان جنگ در ملل مختلف .(1396)

 در کشورها و جهانی هایسازمان عملکرد تطبیقی – تحلیلی (. بررسی1391) ضیایی، عبدالحمید

 جنگ.  قربانیان هایخانواده به رسانیخدمت

https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=1211
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=1211


652                                                  1401تابستان ، 2، شمارة 11مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 

 
 انتشارات فردوسی. های ایران. مشهد:کتاب فرهنگ جنگ (.1392) عزیزاهلل عزیزی،

 . تهران: مرز و بومتاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق (.1388درودیان، محمد ) ، وعالیی، حسین

یت جنگ الجزایر در (. جنگ به روایت زنان: بررسی روا1392طلب، زینب )رضوان و علوی، فریده،

 .415-431(، 3)5، زن در فرهنگ و هنر آثار آسیه جبار.

(. تأثیر 1400ریحانه ) پورحاتم،و اهلل، عامری، محمدعلی، رستمی، حسین، خدائی، حسن، فتحی، آیت

 .اجتماعی و بهزیستی روانی جانبازانهای زندگی بر امیدواری، سالمت آموزش مهارت

 63-88(، 47)12 ،شناسی نظامیروان

(. اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی 1392و کاکاوند، علیرضا ) ،کیانی، قمر

 . 153-171 (،2)9، شناختیمطالعات روانشهر زنجان.  ةآموزان دختر سال اول متوسطدانش

(. بررسی 1391السادات، احدی، حسن، و فرخی، نورعلی )شکوهجمالی، سادات، بنیکاظمی، آمنه

رفتاری در کاهش عالئم اختالل استرس پس از ضربة -اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی

مزمن ناشی از  PTSD شناختی همسران جانبازان مبتال بهو مشکالت روان )STSD( ثانویه

 .122-129 ،مجلة علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی جنگ تحمیلی.

 .158-185، 20، حصون(. معناکاوی جنگ نامتعارف. 1388محمدی الموتی، محسن )

های زندگی (. تأثیر آموزش مهارت1398) راضیه معاون جوال، و اله، باصری، احمد،مرادی، حجت

 .گیری، تفکر خالق( بر شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران)حل مسئله، تصمیم

 .43-49(، 39)10 ،نظامیشناسی نروا

. تکریم رزمندگان و بازماندگان جنگ در ایران و سایر ملل(. 1400نظری، خسرو )، و مروت، برزو
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