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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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 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهرانشمال ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهرانشمال ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهرانشمال ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت1400/12/09 :؛ تاریخ پذیرش)1401/01/27 :

چکیده
هدف این پژوهش مقایسة تطبیقی نحوة خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهداء و جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان» در کشورهای
مختلف بود؛ بنابراین ،از روش پژوهش تطبیقی استفاده شد .جامعة پژوهش شامل  27کشورهای جهان بود که کشورهای ایران ،آلمان،
ژاپن ،انگلیس ،روسیه ،عراق ،کویت ،فرانسه ،کرواسی ،تایوان ،ارمنستان ،آمریكا ،لیبی ،الجزایر ،ترکمنستان ،آذربایجان ،چین ،کرة شمالی،
کرة جنوبی ،لبنان ،هندوستان ،پاکستان ،استرالیا ،ویتنام ،ترکیه ،تاجیكستان ،کانادا و سوریه به روش هدفمند انتخاب شدند .برای گردآوری
اطالعات از مشاهده و بررسی اسنادی استفاده شد .دادههای پژوهش از طریق تحلیل محتوای کیفی ،رعایت قواعد مقولهبندی و با استفاده
از نرمافزار مكسکیودیای  12تحلیل شد .براساس یافتههای این پژوهش در کشورهای مختلف حدود  80نوع خدمت آموزشی و تربیتی
به فرزندان شهدا ،جانبازان و رزمندگان ارائه می شود که بیشترین آن به کشورهای ایران ،لبنان ،تایوان ،انگلیس و الجزایر و کمترین میزان
به کشورهای کویت ،پاکستان ،هندوستان ،آلمان اختصاص دارد .بیشترین خدمات آموزش و پرورشی شامل پذیرش بدون آزمون در دانشگاه
و آموزشگاههای فنی دولتی و غیره ،کمکهای مالی و پرداخت هزینه تحصیلی و بورسیة تحصیل در خارج از کشور و کمترین خدمات به
آموزش شغلی ،دریافت رایگان کتب درسی ،مدارس بزرگساالن ایثارگران ،طرح پراکنده و امكان تحصیل پس از  2بار مردودی اختصاص
دارد 9 .خدمت آموزشی و پرورشی بین ایران و کشورهای دیگر مشترک است 3 ،خدمت مدارس شاهد ،مدارس بزرگساالن ایثاگران و طرح
پراکنده شاهد خاص ایران است 6 ،خدمت در دیگر کشورها ارائه میشود که در ایران مد نظر قرار نگرفته است .متناسب با یافتههای
یادشده پیشنهاد میشود ضمن تقویت و ارتقای خدمات آموزشی و تربیتی خاص کشور ،زمینههای الزم برای بهرهگیری از خدمات آموزشی
و تربیتی ارائهشده در کشورهای دیگر فراهم شود.
واژگان کلیدی :جانباختگان ،جانبازان ،خدمات آموزشی ،خدمات پرورشی ،رزمندگان ،شهدا.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmorade_n@yahoo.com :
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مقدمه
بررسی تاریخ بشری نشان میدهد یکی از رخدادهای ناگوار همواره همراه بشر ،پدیدة جنگ است
که تمامی کشورها ،حداقل یکبار آن را تجربه کردهاند ،به همان میزان ،دفاع از کشور و خاک و مقابله
با حملهکنندگان ارزش محسوب شده و تمامی کشورها ،برای مثال ،ایران در طول  2720سال بیش
از  1080جنگ با بیگانگان داشته است که آخرین آن جنگ تحمیلی با بیش از  1271میلیارد دالر
هزینة مستقیم و غیر مستقیم (عزیزی )1392 ،و همچنین 233591 ،شهید 519809 ،جانباز و 42618
اسیر بود (عالیی و درودیان .)1388 ،در سطح بینالمللی نیز ،بزرگترین جنگهای تجربهشده توسط
بشر ،به ترتیب جنگ جهانی دوم با  72میلیون نفر تلفات و  4/1تریلیون دالر هزینه و جنگ جهانی
اول 17 ،میلیون نفر تلفات و  357میلیارد دالر هزینه را نام برد (چمنکار.)1398 ،
پدیدة جنگ از چند منظر قابل بررسی و تأمل است .منظر اول ،دفاع از خاک و میهن است .به
بیانی دقیقتر ،اگرچه جنگ مذموم است و هر انسان عاقل و اندیشمندی از آن اجتناب میکند ،به
همان میزان ،دفاع از کشور و خاک و مقابله با حملهکنندگان ارزش محسوب شده و تمامی کشورها
به مدافعان خود با نگاه اسطوره و قهرمان ملی مینگرند و برای بزرگداشت و پاسداشت از زحمات
آنها اقدامات متعددی انجام میدهند .یکی از این اقدامات ،خدمات تحصیلی و آموزشی به
خانوادههای شهدا ،جانباختگان ،جانبازان و معلوالن ،رزمندگان و کهنهسربازان آنهاست.
منظر دوم ،آسیبها و مشکالت متعدد ناشی از جنگ و ضرورت برنامهریزی و عمل برای حل
و رفع آنهاست .جنگها مشکالت ،عواقب و آسیبهای جبرانناپذیری دارند که آثار آن فراتر از
آستانة تحمل افراد در جامعه است (کاظمی و همکاران ،)1391 ،و هر گونه اقدام برای برگرداندن
جامعه به روال عادی و معمول خود ،منوط به برطرفکردن این آسیبهاست .مسلماً آسیبپذیرترین
گروه در هر جنگی ،خانوادهها و فرزندان شهدا و جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان آن جنگ هستند.
برای نمونه ،اضطراب ،افسردگی ،خودکشی و مسائل سالمت روان فرزندان کهنهسربازان (فورست،
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ادواردز و دراگانوا ،)2018 ،1میزان باالی افسردگی مجروحان جنگی (الیوت و شِوچوک،)1995 ،2
نرخ باالی اختالل اضطرابی در خانوادههای جانبازان (هیوز ،)2009 ،3بروز واکنش هایی مانند ترس،
کابوس ،نقص در تمرکز ،احساس گناه (ثابت 4و همکاران ،)2008 ،ایجاد خشونت و رفتارهای ضد
اجتماعی در کودکان (کرم 5و همکاران ،)2008 ،موفقیت پایینتر و وضعیت نامناسبتر فرزندان
خانوادههای ایثارگر از نظر عزت نفس ،سازگاری اجتماعی و تحمل پریشانی (لورافرد ،فریدلندر و
کریبی ،) 2017 ،6تزلزل در شخصیت فرزندان به دلیل نوسان رفتار پدر به خصوص در مجروحان
جنگی اعصاب و روان (جانسون ،)1990 ،7نسبت به سایر دانشآموزان ،اختالالت روانی و رفتاری
فرزندان خانوادههای جانبازان به دلیل باالبودن سطح اضطراب و پرخاشگری از یک سو و وضعیت
نه چندان مطلوب اقتصادی  -اجتماعی این خانوادهها از سوی دیگر (احمدزاده و ملکیان،)1382 ،
و به گفتة وفایی و روشن ،پیشرفت تحصیلی ،سازگاری اجتماعی و تحصیلی پایینتر دانشآموزان
خانوادههای شاهد نسبت به دانشآموزان عادی (اسماعیلی )1394 ،از مهمترین مشکالت فرزندان
خانوادههای شهدا ،جانباختگان ،جانبازان و ایثارگران در سطح ملی و بینالمللی است .بنابراین ،هر
گونه اقدامی برای بهبود و ارتقای وضعیت کشورهای درگیر جنگ ،اولویتبخشی به شناسایی و رفع
مسائل و مشکالت این خانوادهها و فرزندان آن است.
منظر سوم ،حضور گستردة کودکان و نوجوانان ،چه به اجبار و چه به صورت داوطلبانه و به
عنوان رزمنده ،در جنگهاست .برای مثال ،در دوران هشت سال دفاع مقدس بیش از  550هزار نفر
از دانشآموزان ایران به صورت داوطلبانه بهدفعات به جبههها اعزام شدند که  36000نفر از آنها به
درجة شهادت نائل شدند 8.بنابراین ،ارائة خدمات به این کودکان و نوجوانان که آسیبهای آن از
1. Forrest, Edwards & Daraganova
2. Elliott & Shewchuk
3. Hughes
4. Thabet
5. Karam
6. Lauraferd
7. Johnson
 .8برگرفته از https://www.8deynews.com/90819
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جنگ با آسیبهای بزرگساالن قابل مقایسه نیست و لطمات جبرانناپذیری تا پایان عمر خواهند
داشت (شنودا 1و همکاران ،)2018 ،بسیار مهمتر و اساسیتر است.
با استدالل های یادشده ،تمامی کشورهای درگیر جنگ ،بعد از اتمام آن اقدامات متعددی را در
نظر گرفتهاند که ارائة خدمات آموزشی و تربیتی از مهمترین آنهاست (راتری 2و همکاران2019 ،؛
کیالم و دگز-وایت2018 ،3؛ کینی ،گراهام و ایکمن )2020،4و با هدف آمادهکردن آنها و
خانوادههایشان برای ورود مجدد و موفقیتآمیز به زندگی اجتماعی ارائه میشوند (پرکینس 5و
همکاران.)2020 ،
اگرچه کشورها برای قدردانی و حمایت از خانوادهها و فرزندان شهدا و جانباختگان ،جانبازان
و رزمندگان جنگهای خود خدمات آموزشی و تربیتی متعددی ارائه میکنند ،اما برخی از این
خدمات خاص یک کشور بوده و برخی نیز در بین کشورهای مختلف مشترک است.
یقیناً هر کشور در نظر دارد بهترین و متنوعترین خدمات خود را به قهرمانان خود و خانوادههای
آنها ارائه کند .یکی از روشهای تحقق چنین خواستهای ،آگاهی و اشراف از اقدامات و عملکردهای
کشورهای دیگر و بهرهگیری از آنهاست .در حوزة خدمات آموزشی و تربیتی نیز همین وضعیت
وجود دارد .بنابراین ،سؤال اساسی این پژوهش این است که «در کشورهای مختلف ،برای آموزش
و یادگیری فرزندان شهداءو جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان چه خدمات آموزشی و پرورشی

ارائه میشود؟»
روششناسی پژوهش
برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش ،از روش پژوهش تطبیقی استفاده شد .برای انجام پژوهشهای
تطبیقی ،الگوهای مختلفی وجود دارد .یکی از الگوهای پرکاربرد در این زمینه ،الگوی جرج بردی
است .این الگو از چهار مرحلة توصیف ،تفسیر ،همجواری و مقایسه تشکیل شده است .در مرحلة
1. Shenoda
2. Rattray
3. Killam & Degges‐White
4. Kinney, Graham & Eakman
5. Perkins

 630

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

توصیف پدیدههای تحقیق بر اساس شواهد و اطالعات یادداشتبرداری و تدارکهای کافی برای
بررسی و نقادی در مراحل بعدی آماده میشود .در مرحلة تفسیر اطالعات جمعآوریشده در مرحلة
اول وارسی و تحلیل میشوند .در مرحلة همجواری اطالعاتی که در مرحلة قبل آماده شد بهمنظور
ایجاد چارچوبی برای مقایسه و تفاوتها ،طبقهبندی و در کنار هم قرار میگیرند و در نهایت ،در
مرحلة مقایسه مسئلة تحقیق با توجه جزئیات در زمینة شباهت و تفاوتها و دادن پاسخ به سؤاالت
تحقیق بررسی و مقایسه میشوند (آقازاده .)1396 ،جامعة پژوهش شامل همة کشورهایی بود که
خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهدا ،جانباختگان و جانبازان و معلوالن ،کهنهسربازان و
رزمندگان و خانوادههای آنها ارائه میکردند که  27کشور شامل ایران ،آلمان ،روسیه ،فرانسه،
کرواسی ،انگلیس ،آذربایجان ،ارمنستان ،ژاپن ،ویتنام ،کرة جنوبی ،کرة شمالی ،چین ،تایوان،
هندوستان ،پاکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،عراق ،کویت ،لبنان ،سوریه ،الجزایر ،لیبی ،آمریکا ،کانادا
و استرالیا ،به روش هدفمند انتخاب شدند .مالک هدفمندی نیز عبارت بود از شرکت در جنگ
جهانی دوم ،شرکت در جنگهای اخیر و در دسترس بودن اطالعات آنها .برای گردآوری اطالعات
از مشاهده و بررسی اسنادی استفاده شد .دادههای پژوهش نیز از طریق تحلیل محتوا ،فراوانی و

درصد تحلیل شد.
يافتههای پژوهش
متناسب با مراحل انجام پژوهش تطبیقی جرج بردی ،یافتههای پژوهش به شرح زیر است:
الف و ب) توصیف و تفسیر خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهدا ،جانباختگان ،جانبازان و
رزمندگان» در کشورهای مختلف

با توجه به کشورهای نمونه ،وضعیت ارائة خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهدا،
جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان» به شرح زیر است:
جمهوری اسالمی ايران

وقوع جنگ تحمیلی ایران و عراق و تداوم آن به مدت  8سال سبب شد بسیاری از هموطنان از
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سراسر کشور در جبههها حضور یابند و به درجات رفیع شهادت ،جانبازی ،آزادگی و ایثارگری نائل
شوند .از ابتدای سالهای جنگ ،ارائة خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان این خانوادهها به

شکلهای متعدد در اولویت قرار گرفت که شرح مختصر این اقدامات در زیر آورده شده است.
مدارس شاهد :نوع خاصی از مدارس دولتی هستند که امور آموزشی و پرورشی فرزندان
خانوادههای شهدا (رایگان) ،جانبازان (باالی  70درصد رایگان) ،آزادگان ،رزمندگان و مدافعان حرم
از پایة اول ابتدایی تا دوازدهم ،بهطور کامل بر عهدهدارند (حسینینسب و لطفالهی.)1390 ،
مهمترین تفاوت این مدارس با سایر مدارس در آن است که در این مدارس با حضور معلمان و
مشاوران و مربیان پرورشی و مربی بهداشت ،ساعات مکمل و فضای مناسب و برگزاری فوق
برنامههای متعدد علمی ،فرهنگی و همچنین ،کادر اداری و آموزشی مجربتر از مدارس دولتی،
دانشآموزان از آرامش روحی برخوردارند و با ارائة خدمات آموزشوپرورشی متنوع گامی مهم در
کشف و بروز استعدادهای دانشآموزان ،تولید اندیشه و نوآوری ،پژوهشمحوری و تفکرگرایی،
آیندهنگری و آیندهسازی ،روحیة مشارکتمحوری ،تقویت روحیة خودباوری ،عزتمندی آنها
برداشته میشود (جهانتاب .)1397 ،همچنین ،این مدارس سبب کاهش مشکالت اقتصادی
خانوادههای شاهد و ایثارگر در زمینه هزینههای تحصیلی فرزندانشان میشود (کیانی و کاکاوند،
.)1392
طرح پراکنده :به مجموعة فعالیتها و برنامههای آموزشی و پرورشی اطالق میشود که بهمنظور
تحقق فرمان بنیانگذار کبیر انقالب ،حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر رسیدگی بهتر به امور فرهنگی
دانش آموزان شاهد شهری و روستایی (فرزندان شهدا  ،آزادگان و جانبازان  25درصد و باالتر) ،در
چارچوب ضوابط آموزش و پرورش کشور براساس دستورالعملهای ستاد مرکزی شاهد در مدارس
غیر شاهد روزانه و شبانهروزی تحصیل میکنند (دستورالعمل طرح پراکندة شاهد) .این خدمات
عبارتاند از الف) کالسهای جبرانی برای رفع ضعف درسی دانشآموزان ،ب) کالسهای پیشرفته
(تقویتی) برای دانشآموزان مستعد با میانگین  60 ،25و  100ساعت برای هر دانشآموز ،به ترتیب
در دورههای ابتدایی ،دورههای اول و دوم متوسطه (جهانتاب)1397 ،
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مدارس بزرگساالن ایثارگران :مدارسی برای ارائة خدمات آموزشی خاص به خانواده شهدا
(فرزند ،همسر ،پدر ،مادر) ،جانبازان و آزادگان و خانوادة آنان ،رزمندگان و همسران آنان و بسیجیان
برای پوشش نیروی مقاومت بسیج هستند که در ابتدا در قالب مجتمع رزمندگان در جبهه و پشت
جبهة جنگ از سال  1361راهاندازی شدند و سپس ،اساسنامة آنها در سال  1369به تصویب شورای
عالی آموزش و پرورش رسید (دبیرخانة شورای عالی آموزش و پرورش .)1389 ،مهمترین خدمات
این نوع از مدارس شامل تحصیل رایگان ،برخورداری از یک نوبت امتحانی بیشتر  ،امکان شرکت
در آزمون پایة نهم بدون داشتن مدارک پایههای قبل و امکان شرکت در آزمون پایة  12با داشتن
مدرک پایة نهم و دریافت مدرک دیپلم در صورت قبولی در آزمون است.
سهمیة ورود به دانشگاههای کشور :عبارت است از اعطای سهمیة  40درصدی ورود به دورة
کارشناسی کلیة دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و دستگاههای اجرایی ،به فرزندان شهدا ،جانبازان،
آزادگان و رزمندگان دارای سابقة حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهههای جنگ و همچنین،
سهمیه  20درصدی ورود به تحصیالت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،بورسهای تحصیلی
داخل و خارج از کشور ،به استناد مادة  71قانون جامع ایثارگران ( )1392بهشرط اخذ  70درصد
نمرة علمی آخرین نفر قبولی.
کمکهزینههای تحصیلی :عبارت است از تأمین و پرداخت هزینههای خدمات آموزشی طرح
شاهد (کمکهزینة تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد ،جانبازان
 25درصد و باالتر ،آزادگان و خانوادههای آنان) در برنامههای آموزش عمومی و سایر برنامههای
آموزش عالی براساس مادة  67قانون جامع ایثارگران

(.)1392

دورة آموزشی فنی -حرفهای :عبارت است از ایجاد مهارت شغلی برای یافتن شغل مناسب و
افزایش سطح توانمندیهای خانوادههای شاهد و ایثارگر از طریق تأمین فضا و مکان مناسب برای
آموزش مشمولین با هماهنگی سازمان فنی و حرفهای برای دعوت از اساتید مجرب بهمنظور آموزش
مشمولین ،و برگزاری دورههای آموزشی ،در سطح استانها ،باهدف رفع مشکالت فرهنگی و هنری
و اشتغال جامعة ایثارگری و همچنین ،تخفیف  30درصدی برای دورههای مختلف آموزشی در نظر
گرفته میشود.
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دورههای تربیتی و سازشی :عبارت است از دورههای رایگان ارائة خدمات مشاورهای و هدایت
تحصیلی توسط بنیاد شهید و آموزش و پرورش بهمنظور استعدادیابی ،پیشگیری و اصالح رفتار و
هدایت و شغلی دانشآموزان شاهد و ایثارگر تا پایان دبیرستان به استناد آییننامة اجرایی مادة 67
قانون جامع

ایثارگران.

کشورهای قارة اروپا

جنگ جهانی دوم و درگیری تمامی کشورهای قارة اروپا و ویرانی اکثر آنها باعث شد ،ارائة خدمات
آموزشی به کودکان این کشورها ،بالفاصله بعد از جنگ در اولویت دولتها قرار گیرد که براساس
هر کشور به شرح زیر است:
آلمان :آلمان نازی پایهگذار جنگ جهانی دوم و بزرگترین بازندة آن بود .بنابراین ،بازماندگان
جنگی بسیاری داشت و متحمل صدمات بسیاری شد که بزرگترین آن تجزیه به دو کشور آلمان
شرقی و غربی بود .در تأیید این امر ،لو ویچز کارشناس تاریخ علوم سیاسی دانشگاه هامبورگ
( )2009اظهار میکند جنگ جهانی دوم  5.300.000کشته و  2/5میلیون یتیم در آلمان و  13میلیون
یتیم در اروپا برجای گذاشت .با پا گرفتن مجدد این کشور و تبدیل آن به یکی از قدرتهای برتر
اقتصادی و سیاسی دنیا ،دالیل متعددی داشت که یکی از آنها تسهیالت ویژهای بود که به فرزندان
قربانیان و مفقودان جنگی (به تعبیری تمامی دانشآموزان این کشور) اختصاص داد (سرایداران و
همکاران .)1396 ،به بیانی دقیقتر ،دولت آلمان شرایطی را اتخاذ کرد تا فرزندان بازماندگان معلول
و دارای مشکالت جسمی ،روحی و روانی جنگ ،در مجتمعهای شبانهروزی و نه پرورشگاهها ،به
دور از خانواده و با شرایط بسیار عالی تحصیل و زندگی کنند و در صورت داشتن والد یا سرپرست
مطمئن ،پایان هفته به خانوادهها ملحق شوند (معدنی و پیرخائفی .)1391 ،البته براساس مشاهدات
شخصی پژوهشگر و مصاحبه با مسئوالن موزة آموزش و پرورش هامبورگ مشخص شد مدارس
این کشور تا یکسال بعد از اتمام جنگ جهانی دوم تعطیل بوده و خدمات فوق پس از آن با حمایت
و برنامهریزی انگلیس ارائه شده است.
روسیه :شوروی سابق با تلفاتی حدود  27میلیون نفر ( 8/7میلیون نظامی و  19میلیون غیر نظامی
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و زخمی یا کشتهشدن یکچهارم مردم کشور ،بیشترین آسیب را از جنگ جهانی دوم دید (پولی،1
 .)2003بنابراین ،هر اقدامی برای آموزش و یادگیری دانشآموزان این کشور ،شامل خدمات آموزشی
به فرزندان بازماندگان از جنگ میشود .این خدمات عبارت بود از کمکهزینة تحصیلی ،دوره
کارورزی رایگان (معدنی و پیرخائفی ،)1381 ،ورود و تحصیل رایگان کهنهسربازان ،همسران و
فرزندان آنها در رشتههای تحصیلی مورد عالقه خود در دانشگاهها ،ارائة برنامة مشاورهای ،برگزاری
دورههای آمادگی ورود به دانشگاه ،مدرک دیپلم حرفهای و تکنیکی ،آموزش کارآفرینی برای ایجاد
یا توسعة کسب و کارهای کوچک .عالوه بر آن معلولین جنگی از خدمات آموزشی بیشتری شامل
 .1پذیرش بدون کنکور در دانشگاهها و آموزشگاههای فنی دولتی .2 .پرداخت کمکهزینة تحصیلی
به دانشجویان از سوی دولت .3 .دورههای آموزش کارآفرینی و کارآموزی برای ایجاد یا توسعة
کسب و کارهای کوچک .4 .کارآموزی مجانی در محل کار و در کالس برای ارتقای مهارت کار با
حفظ  100درصد حقوق طی تمام دورة آموزش برخوردار بودند (مروت و نظری.)1400،
فرانسه :این کشور سابقة جنگهای متعدد را دارد و تنها در قرن بیستم تجربة دو جنگ جهانی را
داشته است .فرانسه از کشورهایی است که پیشرفتهترین قوانین و تدابیر الزم برای حمایت از
آسیبدیدگان وطن و افرادی را که برای اعتالی آن سرزمین جان خود را از دست دادهاند ،ارائه
میدهد (سرایداران و همکاران .)1396 ،تدوین برنامههای آموزشی-تحصیلی و پرداخت کمکهزینة
تحصیلی برای همسران و فرزندان کهنهسربازان و همسران ،فرزندان و فرزندخواندگان قربانیان جنگ،
برگزاری دورههای آمادگی ورود به دانشگاه و آموزش فنی و حرفهای و کارآموزی با اعطای مدرک
دیپلم فنی و حرفهای ،دورة آمادگی برای ورود به دانشگاه ،دورههای مکاتبهای و دورههای منتج به
گواهینامه یا مدرک دیپلم وبرای نظامیان و کهنهسربازان برای گذار موفقیتآمیز از زندگی نظامی به
زندگی مدنی از مهمترین این اقدامات در حوزة آموزش و یادگیری است ،با این همه ،در این کشور
برای معلولین جنگی سهمیة خاصی برای ورود به دانشگاهها در نظر گرفته نشده است (مروت و
نظری.)1400 ،
1. Polley
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کرواسی :کرواسی از کشورهایی است در آن ،در بین سالهای  1941تا  ،1945بیش از  200هزار
نفر از صربها ،کولیها و یهودیان ،توسط جبهة انقالبی کرواسی که طرفدار نازیها بود و حدود
 50.000الی  68.000نفر از مردم بوسنیایی و مردم کروات توسط چتنیکهای ناسیونالیست صرب
کشته شدند (ویکیپدیا دانشنامة آزاد) .دولت کرواسی پس از جنگ برای بازماندگان از کشتهشدگان
و همچنین ،کهنه سربازان این کشور در حوزه آموزش و یادگیری خدمات متعددی ارائه کرد که
عبارتاند از امکان بهرهمندی از تحصیل مستقیم در مدارس و دانشگاهها بهشرط دارابودن شرایط
علمی ،دریافت کتب درسی بهصورت رایگان ،اولویت استفاده از خوابگاه دانشجویی و بورسیهشدن
توسط دولت.
انگلیس :این کشور مانند دیگر کشورهای اروپایی صدمات جبرانناپذیری از جنگ جهانی دوم
دیدند .بر این اساس ،دولت و آژانس امور کهنهسربازان انگلیس برنامهها و خدمات آموزشی متعددی
را برای کهنهسربازان ،فرزندان و فرزندخواندههای سربازان کشتهشده در جنگ ارائه کردند که شامل
کمکهزینه ،مقرری ماهانه و تحصیل نیمهرایگان و رایگان به سربازان برای هزینه برای آموزش
فرزندان  8تا  18سال خود ،تحصیل رایگان و نیمهرایگان کودکان زیر  6سال از مهد کودک کودکان،
برگزاری دورههای آمادگی ورود به دانشگاه ،دورة مدرک دیپلم فنی و حرفهای ،دورههای آموزش
کارآفرینی برای ایجاد یا توسعة کسب و کارهای کوچک و کارآموزی یا برنامههای آموزش
خوداشتغالی برای کهنهسربازان و همسر و فرزندان آنها بود (محمدی الموتی .)1388 ،عالوه بر آن،
این آژانس برای آموزش و تحصیل کهنهسربازان معلول و مجروح نیز برنامههای خاصی شامل
پذیرش بدون کنکور در دانشگاهها و آموزشگاههای فنی دولتی ،پرداخت کمکهزینة تحصیلی به
دانشجویان از سوی دولت و کارآموزی مجانی در محل کار و در کالس برای ارتقای مهارت کار با
حفظ  100درصد حقوق طی تمام دورة آموزش اجرا کرد (مروت و نظری)1400 ،
آذربایجان :این کشور با بیش از  8میلیون نفر جمعیت حدود  7000معلول جنگی و یکمیلیون
آواره (از جنگ جهانی دوم و جنگهای اخیر آذربایجان و ارمنستان) دارد ؛ بنابراین ،دولت برنامههای
مختلفی برای حمایت از فرزندان سربازان کشتهشده در جنگ ،فرزندخواندهها و یا وابستگان آنها
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دارد که شامل مقرری ماهانه ،تحصیل نیمهرایگان و رایگان ،استفاده رایگان و نیمهرایگان کودکان زیر
شش از مهدکودکها و پرداخت هزینة تحصیلی به کهنهسربازان پذیرفتهشده در آزمون ورودی
دانشگاهها میشود (سرایداران و همکاران.)1396 ،
ارمنستان :ارمنستان از جمهوریهای تازهاستقاللیافته شوروی سابق است که اگرچه معلوالن و
بازماندگانی از جنگ جهانی دوم دارد ،اما پس از استقالل براثر اختالفات منطقهای و ارضی با
آذربایجان درگیریهای خونینی داشته است .در این راستا ،دولت برای بازماندگان درگیریهای اخیر
تمهیدات و امکاناتی اندیشیده است 1.از جمله خدمات آموزشی دولت ارمنستان به بازماندگان از
جنگ میتوان به موارد زیر اشاره کرد .1 :پذیرش بدون کنکور در مؤسسات آموزش عالی دولتی.2 ،
امتیازات ویژهای برای تحصیل در خارج از کشور (ضیایی.)1391 ،
قارة آسیا

ژاپن :مانند آلمان در اروپا ،ژاپن در آسیا نیز ،اصلیترین بازندة جنگ جهانی دوم بود .نابودی کامل
دو شهر ناکازاکی و هیروشیما در اثر بمباران اتمی و کشتهشدن بیش از  140هزار نفر فقط در
هیروشیما و هزاران کشته و بازماندة جنگ در شهرهای دیگر ،این کشور را به یکی از کشورهای
دارای باالترین نرخ جانباختگان و بازماندگان تبدیل کرده است .یکی از اقدامات اصلی این کشور،
ارائة خدمات آموزشی و تحصیلی به بازماندگان از این جنگ است که توسط دپارتمان امور
کهنهسربازان ژاپن پیگیری میشود و شامل برگزاری برنامهها و دورههای مختلف آموزشی ،پرداخت
مستمری به همسران و فرزندان (زیرسن قانونی) و همچنین ،فرزندان بالغ دارای معلولیت دائمی
است (معدنی و پیرخائفی .)1381 ،مشاهدات شخصی پژوهشگر از موزة ملی جنگ هیروشیما نیز
نشان میدهد در این کشور ،مانند آلمان ،کودکان بازمانده از جنگ تا یکسال به دلیل فقر و نداشتن
سرپناه و ویرانی شهر ،از آموزش و یادگیری دور بودند و خدمات خاصی دریافت نکردند.
ویتنام :جنگ طوالنیمدت ویتنام با ایاالت متحده و به تبع وجود جانباختگان و بازماندگان
متعدد این جنگ ،سبب شد انجمن رزمندگان ویتنام وظیفة مشارکت در فراهم نمودن آموزش و
 .1برگرفته از https://navideshahed.com/fa/news/35215
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پرورش نسل جوان و ایجاد توانایی الزم در آنان بهمنظور دفاع از امنیت ملی را نیز بر عهده بگیرد.
از جمله ادامه تحصیل رزمندگان در مقاطع عالی ،امتیازات ویژة گزینش ،بورسیه ،کمک مالی ،پذیرش
در دانشکدههای دولتی و خصوصی از طریق امتحان ،ردههای آزاد برای آنان و فرزندانشان ،مهارت
و تکنیکهای تخصصی ،بورس تحصیلی و کمک مالی به فرزندان رزمندگانِ تهیدست و واجد شرایط
(مروت و نظری.)1400 ،
کرة جنوبی :جنگهای کره با ژاپن و کرة شمالی باعث شده است این کشور نیز بازماندگان و
ایثارگرانی داشته باشد که آمار آنها در سال  1991رقمی بالغ بر  174896نفر بود .این کشور خدمات
مختلفی مانند پرداخت شهریة ورودی و پرداخت تمام هزینههای تحصیلی در مدارس و دانشگاهها
در نظر گرفته و ارائه میکنند (ضیایی)1391 ،
کرة شمالی :کرة شمالی نیز بعد از جنگهای شبهجزیرة کره و درگیریهای بعدی بازماندگانی از
این جنگها خدمات آموزشی و تربیتی متعددی ارائه میکند که کمکهزینههای آموزشی شامل،
شهریة تحصیلی و ایجاد امکانات آموزشی برای بازماندگان تا مرحلة دانشگاه ،معافیت شهریه در
مقاطع تحصیلی دبیرستان و دانشگاه ،پرداخت بورسیه از مهمترین آنهاست (معدنی و پیرخائفی،
.)1381
چین :جنگ چین با ژاپن در جنگ جهانی دوم و تایوان ،کرة جنوبی ،ویتنام و دیگر کشورها
سبب تشکیل بازماندگان و ایثارگران جنگ در این کشور شده است .در این کشور ،سازمان امور
کهنهسربازان وظیفة خدماترسانی به خانوادگان بازماندگان از جنگ و کهنهسربازان آن را بر عهده
دارد .از جمله برنامههای آموزشی نگارش و دورههای مکاتبات و نامهنگاری ،دورههایی منجر به
گواهینامه یا مدرک دیپلم از مدرسههای حرفهای یا تکنیکی ،دورههای آمادگی موردنیاز برای ورود
به دانشگاه ،کارآموزی یا برنامههای آموزش شغلی ،دورههای آموزش کارآفرینی از این برنامهها
هستند (ضیایی.)1391 ،
تایوان :جنگ تایوان با چین و سرمایهگذاری این کشور در حمایت از رزمندگان خود سبب شده
است بیش از یکمیلیون و  670هزار نفر از خانواده آنان نیز تحت پوشش خدمات کمیسیون امور

 638

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

رزمندگان ،با خدماتی مانند مراقبت از کودکان ،بزرگساالن ،یتیمان و معلوالن قرار گیرند .در ارتباط
با خدمات آموزشی کمیسیون امور رزمندگان ،ادامه تحصیل رزمندگان را در مقاطع عالی تشویق و
مساعدت می کند و بر این اساس ،امتیازات ویژه گزینش ،بورسیه ،کمک مالی ،پذیرش در
دانشکدههای دولتی و خصوصی از طریق امتحان ،کالسهای آزاد برای مهارتآموزی و یادگیری
تکنیکهای تخصصی را ارائه میدهد .بهعالوه ،بورس تحصیلی و کمک مالی نیز به فرزندان
رزمندگان واجد شرایط اعطا میشود (داریاپور ،کتابی و طالبی.)1377 ،
هندوستان :نیروهای مسلح هند در عملیات نظامی متعددی چون جنگ با پاکستان 1965 ،1947
و  ،1971جنگ با نیروهای پرتغالی ،جنگ با چین ،حادثة چوال  1987 ،1967چین ،جنگطلبان هند،
جنگ کارگیل و درگیری سیاچن شرکت داشتهاند .بنابراین ،قربانیان و بازماندگان متعددی از این
جنگها دارد پذیرش فرزندان قربانیان جنگ در دانشکدههای فنی ،مهندسی و پزشکی بهمنظور
تحصیالت تکمیلی از مهمترین آنهاست (معدنی و پیرخائفی.)1381 ،
پاکستان :پاکستان کشوری دارای ثبات سیاسی ضعیف است که در سالهای اخیر این امر بیشتر
شده است .درگیری اصلی این کشور با هند بر سر مسأله کشمیر است .بر این اساس ،خدمات
مختلفی به خانوادههای این افراد و بازماندگان از جنگ ارائه میکند که تحصیل رایگان همسر و
فرزندان شهدا و جانبازان از ابتدایی تا مدارج عالی همچنین از مهمترین آنهاست (معدنی و
پیرخائفی.)1381 ،
تاجیکستان :عضویت تاجیکستان در شوروی سابق و مشارکت جدی آن در جنگ جهانی دوم،
باعث شده است در این کشور «وزارت حفاظت اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان» مسئولیت
حمایت اجتماعی از معلوالن و بازماندگان از جنگ را بر عهده بگیرد .خدمات آموزشی تاجیکستان
به همسر و فرزندان جانباختگان ،تحصیل تا مدارج عالی بهطور مجانی و خدمات آموزشی رایگان
برای معلولین و جانبازان بنا بر درصد جانبازی از مهمترین این خدمات هستند (مروت و نظری،
.)1400
ترکمنستان :بر پایة آمارهای اعالمشده ،نزدیک به هفتصد هزار نفر از مردم ترکمنستان در جریان
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جنگ جهانی شرکت داشتهاند .دربارة تعداد کشتهشدگان ترکمن در این جنگ آمارهای متفاوتی از
 250هزار تا  400هزار نفر ذکر میشود .دولت ترکمنستان در سال  2000میالدی با صدور مصوبهای
تمامی کشتهشدگان این جنگ و بازماندگان آن را «قهرمان ملی ترکمنستان» اعالم کرده (مروت و
نظری )1400 ،و خدمات مختلفی برای آنها ارائه میکند که برنامههای آموزشی ،پذیرش بدون
کنکور در مراکز آموزش عالی و متوسطة ویژة حرفههای دولتی و پرداخت کمکهزینة تحصیلی از
سوی دولت از عمدهترین آنهاست (ضیایی)1391 ،
عراق :ایران خاطرة جنگ هشت ساله با عراق را در حافظة تاریخی خود ثبت کرده است .عراق
در راستای حفظ روحیة سربازان خود در طول جنگ تالش بسیاری نمود و پس از کشتهشدن سربازان
نیز امتیازاتی برای آنان در نظر گرفته است که شامل خدمات حقوق و مزایا ،خدمات آموزشی ،امتیاز
واگذاری خودرو و دیگر خدمات ویژة عمومی بود (دنیای اقتصاد .)83/11/21 ،عالوه بر آن ،خدمات
فرهنگی و آموزشی دیگری هم ارائه کرد که عبارت بودند از پذیرش فرزندان ،همسران و برادران
کشتهشدگان تحت تکفل قانونی آنها بدون کنکور و شرط معدل در دانشگاهها و دانشکده های فنی،
پرداخت هزینة اسکان و غذای آنها ،امکان تحصیل در سال سوم ،در صورت مردودی  2سال پشت
سرهم فرزندان و برادران کشتهشده یا اسیر و مفقوداالثر (ضیایی.)1391 ،
کویت :تجاوز عراق به خاک کویت برای این کشور آنقدر غافلگیرانه بود که مجبور شد برای
دفاع از خودش ،از سربازان کشورهای دیگر هم کمک بگیرد .این کشور به تمامی سربازانی که برای
کویت جنگیدند به همراه همسر و فرزندانشان ،تابعیت کویتی میدهد .بازماندگان جنگی در این
کشور از تسهیالتی مانند مسکن و خدمات آموزشی ،درمانی رایگان و ...استفاده میکنند (شاوردی،
 .)1387از مهمترین خدمات آموزشی این کشور ،تأسیس مرکزی به نام «مکتبالشهید» که توسط
دیوان دولتی سرپرستی میشود ،امور فرهنگی فرزندان شهدا را از ابتدای تحصیل تا دانشگاه برعهده
دارد( .معدنی و پیرخائفی.)1381 ،
لبنان :جنگهای متعدد لبنان با رژیم اشغالگر فلسطین بازماندگان و جانبازان متعددی داشته است.
بنابراین ،وزارت کار لبنان برنامههای آموزشی مختلفی را در نظر گرفته است .این برنامة آموزشی
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شامل مدارس فنی و یا حرفهای آموزش نگارش و دورههای مکاتبات و نامهنگاری و نیز دورههای
آموزش کامپیوتر ،کارآفرینی یا برنامههای حین آموزش اشتغال ،دورههای مکاتبهای ،دورههای تدریس
خصوصی ،دورههای مورد نیاز برای تکمیل برنامة تحصیل ،پذیرش بدون کنکور در دانشگاهها و
آموزشگاههای فنی دولتی و پرداخت کمکهزینة تحصیلی به دانشجویان از سوی دولت است (مروت
و نظری)1400 ،
سوریه :جنگهای مداوم با رژیم اشغالگر فلسطین در دهههای گذشته و جنگهای داخلی این
کشور با داعش و نیروهای مخالف دولت در دهة اخیر لطمات جبرانناپذیری به این کشور ،آثار و
بناهای تاریخی و غیره وارد کرد ،که فقط در جنگ با داعش ،بیش از  511000نفر کشته ،میلیونها
تن زخمی و بیش از  12میلیون نفر آواره شدند (ویکی پدیا دانشنامة آزاد) .بنابراین ،ارائة خدمات
آموزشی و تربیتی به خانوادههای این افراد از مهمترین کارهای این کشور است که شامل دورة
کارآموزی در محل کار ،دورة ارتقای مهارت کار با حفظ  100درصد حقوق ،پذیرش بدون آزمون
در دانشگاه و آموزشگاههای فنی دولتی و غیره و پرداخت کمکهزینه تحصیلی از مهمترین آنهاست
(ضیایی.)1391 ،
قارة آفريقا

الجزایر :جنگ استقالل الجزایر با فرانسه ( 1954الی  )1962که به حضور  130سالة استعمار فرانسه
خاتمه داد (علوی و رضوانطلب )1392 ،تلفات متعددی داشت که حدود  60000نظامی و یک
میلیون غیر نظامی برآورد میشود از مهمترین خدمات آنها میتوان سوادآموزی سربازان و نظامیان،
کمکهزینة تحصلی برای ارتقای همسران و فرزندان شهدا برای ورود در دانشگاه ،کمکهزینة
تحصیلی ،آموزشهای مدارس حرفهای یا فنی ،کارآفرینی یا برنامههای آموزش ضمن اشتغال،
دورههای مکاتبهای ،دورههای تدریس خصوصی ،دورههای آموزش مهارتهای فنی اشاره کرد .در
این کشور همچنین ،برای معلولین جنگی در مقایسه با کهنهسربازان خدمات آموزشی بیشتری ارائه
میکنند که شامل پذیرش بدون کنکور در دانشگاهها و آموزشگاههای فنی دولتی ،پرداخت کمکهزینة
تحصیلی به دانشجویان از سوی دولت ،اشاره کرد (مروت و نظری.)1400 ،
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لیبی :جنگ استقالل لیبی از ایتالیا و همچنین جنگهای داخلی مختلف و در پی آن وجود
جانباختگان و بازماندگان مختلف جنگی باعث شد در این کشور نیز امکانات متعددی برای جانبازان
و بازماندگان این جنگها درنظر گرفته شود .اولویتداشتن پذیرش فرزندان شهدا در مؤسسات علمی
و دانشگاهی ،پرداخت تمامی مبالغ و هزینه های تحصیلی فرزندان شهدا و جانباختگان ،پرداخت
حقوق و مزایا به خانوادههای شهدا از عمدهترین آنهاست (ضیایی)1391 ،
قارة آمريکا

ایاالت متحدة آمریکا :ایاالت متحدة آمریکا تاکنون درگیرحدود  40جنگ کوچک و بزرگ از قبیل
جنگ جهانی دوم ،جنگ ویتنام ،جنگ خلیج فارس ،جنگ عراق ،جنگ افغانستان و غیره را تجربه
کرده و نسبت به سایر کشورها مدت طوالنیتری در جنگ بوده است .با این تفاوت که بخش
عمده ای از عملیات جنگی آمریکا در خارج از خاک این کشور و در قالب دفاع از منافع آمریکا
صورت گرفته است (سرایداران و همکاران .)1396 ،بنابراین ،سازمان کهنهسربازان آمریکایی
حمایتهای آموزشی متعددی از وابستگان (همسر ،کودکان ،فرزندخواندگان) نظامیان کشتهشده و
کهنهسربازان کرده است که پذیرش بدون کنکور در مؤسسات آموزش عالی دولتی ،اضافهکردن 5
درصد نمرة جبرانی برای ورود به دانشگاههای غیردولتی فرزندان جانباختگان و نظامیان و امتیازات
ویژه برای تحصیل در خارج از کشور از مهمترین آنهاست.

1

کانادا :اگرچه کشور کانادا جنگ مستقیمی با هیچ کشوری نداشته است ،اما مشارکت فعال آن در
در جنگهای مختلف از قبیل جنگ جهان ی دوم ،افغانستان ،ویتنام ،کره و غیره سبب شده است
سربازان زیادی را از دست بدهد و مانند دیگر کشورها تسهیالتی آموزشی متعددی مانند برگزاری
دورههای مشاوره ،و آموزش برای به دست آوردن شغل مناسب ،کمک برای یافتن شغل مناسب و
همراهی فرد تا زمانی که او بتواند در شغل خود مهارت الزم را به دست آورد ،پرداخت مقرری
ماهانه برای آنها و خانواده هایشان داشته باشد (سرایدارن.)1396 ،

 .1برگرفته از https://navideshahed.com/fa/news/35215
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قارة اقیانوسیه

استرالیا  :استرالیا نیز به دلیل حضور و مشارکت فعال در جنگ جهانی دوم و دیگر جنگها مانند
جنگ عراق ،افغانستان ،کره ،ویتنام ،خلیج فارس و غیره کشتهشدگان ،معلوالن ،کهنهسربازان و
بازماندگان متعددی از جنگ داشته است (یادبود حنگ استرالیا .)2022 ،بنابراین ،برای خانوادهای
سربازان و معلولین و کشتهشدگان ازجمله همسر وفرزندان ،فرزندخواندههای (کمتر از  16سال)
سربازان و کشتهشدگان جنگ خدمات آموزشی و تحصیلی متعددی فراهم کرده است که تسهیالت
تحصیل رایگان ،امکانات سکونتی ،مشاوره و راهنمایی تحصیلی از عمدهترین آنهاست (مروت و
نظری.)1400 ،
ج) همجواری خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهدا ،جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان در
کشورهای مختلف
جدول  .1خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهدا ،جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان در کشورهای مختلف

ردیف نام کشور

شرح خدمات

1

ایران

 مدارس شاهد (تحصیل رایگان ،کالس کنکور) طرح پراکنده (کالسهای خصوصی ،مشاورة تحصیلی و سازشی وکمک هزینةتحصیلی)
 مدارس بزرگساالن ایثارگران سهمیة ورود به دانشگاههای کشور کمکهای مالی و پرداخت هزینة تحصیلی دورة آموزشی فنی-حرفهای -آموزش دورههای تربیتی ،مشاوره ی و سازشی

2

آلمان

 -تأسیس مجتمعهای شبانهروزی مجهز به بهترین امکانات رفاهی و آموزشی

3

روسیه

 پذیرش بدون کنکور در دانشگاهها و آموزشگاههای فنی دولتی پرداخت کمکهزینة تحصیلی کارآموزی مجانی در محل کار و در کالس -دورههای آموزش کارآفرینی و کارآموزی برای ایجاد یا توسعة کسب و کارهای کوچک

4

فرانسه

 پرداخت هزینههای آموزش فنی و حرفهای و کارآموزی دورة آمادگی برای ورود به دانشگاه دورههای مکاتبهای -دورههای منتج به گواهینامه یا مدرک دیپلم

بررسی تطبیقی «ارائة خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهدا ،جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان» در ...

ردیف نام کشور
5

6

7
8
9

10

11

12

13

14

643 

شرح خدمات

 بهرهمندی از تحصیل مستقیم در مدارس و دانشگاههاکرواسی  -دریافت رایگان کتب درسی
 بورسیة تحصیلی توسط دولت تحصیل رایگان و پرداخت کمکهزینة آموزش فرزندان دیپلم از مدارس فنی وحرفهایانگلیس  -پذیرش بدون کنکور در دانشگاهای دولتی
 دورههای آموزش کارآفرینی و کارآموزی برای ایجاد یا توسعة کسب و کارهای کوچک کارآموزی یا برنامههای آموزش خوداشتغالی برای کهنهسربازان و همسر و فرزندان کمک مالی و پرداخت هزینة پذیرفتهشدگان در دانشگاههاآذربایجان
 استفاده رایگان تحصیل فرزندان پذیرش بدون کنکور در مؤسسات آموزش عالیارمنستان
 امتیاز ویژه تحصیل در خارج از کشور نگهداری به صورت جمعی در مکانهایی برای زندگی و آموزشژاپن
 برگزاری برنامهها و دورههای مختلف آموزشی مورد نیاز کالسهای آزاد برای افراد و فرزندانشان برای تحصیل آموزش مهارتی بورس تحصیلی و فرزندان رزمندگان تهیدستویتنام
 امتیاز ویژه برای پذیرش در دانشکدههای دولتی و خصوصی از طریق امتحان کمک مالی تحصیلی معافیت از پرداخت شهریة ورودی و سایر هزینههای تحصیلی (متوسطه و دانشگاه)کرة جنوبی
 پرداخت بورسیة تحصیلی خارج از کشور کمکهزینة تحصیلی (شهریة تحصیلی) معافیت شهریه در مقاطع تحصیلی دبیرستان و دانشگاه.کرة شمالی
 بورسیة تحصیلی اختصاص سهمیة ورودی به بخشهای دولتی و خصوصی دانشگاه دورههای منتج به گواهینامه یا مدرک دیپلم دورههای مکاتبهای تحت شرایط خاصچین
 دورههای آمادگی برای ورود به دانشگاه دورههای آموزش کارآفرینی و کارآموزی برای ایجاد یا توسعة کسب و کارهای کوچک امتیاز ویژه برای  ،پذیرش در دانشکدههای دولتی و خصوصی از طریق امتحان کالسهای آزاد برای مهارتآموزی و یادگیری تکنیکهای تخصصیتایوان  -اعطای بورس تحصیلی
 کمکهای مالی -آموزشهای مهارتی وتخصصی
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ردیف نام کشور
15

شرح خدمات

هندوستان  -پذیرش در دانشکدههای فنی ،مهندسی و پزشکی

16

پاکستان

17

تاجیکستان

18

ترکمنستان

19

عراق

20

کویت

21

لبنان

22

سوریه

23

الجزایر

24

لیبی

25

آمریکا

26

کانادا

27

استرالیا

 خدمات آموزشی رایگان تا مدارج عالی برای همسر و فرزندان شهدا خدمات آموزشی رایگان تا مدارج عالی برای همسر و فرزندان شهدا خدمات آموزش رایگان به معلولین و جانبازان بنا بر درصد جانبازی پذیرش بدون کنکور در مراکز آموزش عالی و متوسطه ویژة حرفهای دولتی. پرداخت کمکهزینة تحصیلی پذیرش بدون کنکور در دانشگاه امکان تحصیل پس از 2بار مردودی پیگیری امور فرهنگی فرزندان شهدا از ابتدای تحصیل تا دانشگاه توسط «مکتبالشهید» پذیرش بدون کنکور در دانشگاههای دولتی تحصیل در مدارس حرفهای یا فنی و کارآفرینی دورههای مکاتبهای دورههای تدریس خصوصی دورههای آزاد آموزش مهارتهای فنی و حرفهای پذیرش بدون آزمون در دانشگاه و آموزشگاههای فنی دولتی و غیره. پرداخت کمکهزینة تحصیلی دورة کارآموزی کمکهزینة تحصیلی دورهای تدریس خصوصی دورههای مکاتبهای آموزش در مدارس فنی ،حرفهای و کارآفرینی پذیرش بدون کنکور در دانشگاهها و آموزشگاههای فنی دولتی اولویت در پذیرش فرزندان شهدا در مؤسسات علمی و دانشگاهی پرداخت هزینههای تحصیلی فرزندان شهدا و جانباختگان پذیرش بدون کنکور در مؤسسات آموزش عالی دولتی اضافهکردن  5درصد نمرة جبرانی برای ورود به دانشگاههای غیر دولتی امتیازات ویژهای برای تحصیل در خارج از کشور برگزاری دورههای مشاورهای آموزش شغلی برای یافتن شغل تسهیالت تحصیل رایگان امکانات سکونتی برای فرزندان و اعضای خانواده دور از محل زندگی -مشاوره و راهنمایی تحصیلی
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د) مقايسة خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهدا ،جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان در
کشورهای مختلف و تعیین شباهت و تفاوتها

همانطور که در بیان شد ،کشورها خدمات آموزشی مختلفی را برای خانوادههای جانباختگان،
معلوالن و کهنهسربازان و خانوادههای آنها خود در نظر میگیرند .مقایسة این خدمات از چند منظر
انجامشدنی است .منظر اول ،تعداد خدمات ارائه در هر کشور و رتبهبندی کشورها براساس تعداد
خدمات ،منظر دوم فراوانی ارائة هر یک از خدمات در تمامی کشورهای مورد مقایسه و منظر سوم،
اهمیت و کیفیت خدمات ارائهشده از نظر تخصیص منابع ملی ،انسانی ،تجهیزات و امکانات و غیره
است .بر این اساس ،یافتههای این بخش به شرح زیر است:
تعداد و تنوع خدمات ارائهشده در هر کشور
جدول  .2تعداد خدمات آموزشی و پرورشی ارائةشده به فرزندان شهدا ،جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان در کشورهای مختلف

ردیف کشور فراوانی درصد

ردیف

کشور

فراوانی درصد

ردیف

کشور

فراوانی درصد

1

ایران

7

8 /5

10

کرة شمالی

4

5

19

سوریه

2

2 /5

2

لبنان

5

6/25

11

استرالیا

3

3/75

20

لیبی

2

2 /5

3

تایوان

5

6/25

12

آمریکا

3

3/75

21

آذربایجان

2

2 /5

4

انگلیس

5

6/25

13

کرواسی

3

3/75

22

ارمنستان

2

2 /5

5

الجزایر

5

6/25

14

کانادا

2

2 /5

23

ژاپن

2

2 /5

6

ویتنام

4

5

15

کرة جنوبی

2

2 /5

24

آلمان

1

1/25

7

روسیه

4

5

16

تاجیکستان

2

2 /5

25

هندوستان

1

1/25

8

فرانسه

4

5

17

ترکمنستان

2

2 /5

26

پاکستان

1

1/25

9

چین

4

5

18

عراق

2

2 /5

27

کویت

1

1/25

80

100

جمع
خدمات

براساس یافتههای جدول  ،2بیشترین فراوانی ارائة خدمات آموزش و پرورشی به فرزندان شهدا،
جانباخت گان ،جانبازان و رزمندگان به کشورهای ایران ،لبنان ،تایوان ،انگلیس و الجزایر و کمترین
میزان به کشورهای کویت ،پاکستان ،هندوستان ،آلمان اختصاص دارد.
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فراوانی ارائه هر يک از خدمات در تمامی کشورهای مورد مقايسه
جدول  .3فراوانی هر یک از خدمات آموزشی و پرورشی ارائهشده به فرزندان شهدا ،جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان در
کشورهای مختلف

کشورها
فراوانی درصد
خدمت
ردیف
/نگلیس/لبنان/ارمنستان/ترکمنستان/هندوستان/
پذیرش بدون آزمون دردانشگاه و آموزشگاههای
13/75
11
1
عراق/سوریه /الجزایر /آمریکا/روسیه/کرواسی
فنی دولتی و غیره.
تایوان/الجزایر/سوریه/ترکمنستان/کرة
12/5
10
کمکهای مالی و پرداخت هزینة تحصیلی
2
شمالی/فرانسه /ایران/روسیه/آذربایجان/ویتنام
ایران/انگلیس/آذربایجان/کرة
خدمات آموزشی رایگان تا مدارج عالی برای
شمالی/پاکستان/تاجیکستان /استرالیا/کرة
12/5
10
3
همسر و فرزندان شهدا و جانباختگان
جنوبی/لیبی/کویت
کرة شمالی /کرة جنوبی /تایوان/ویتنام /ارمنستان
امتیازات ویژهای تحصیل درخارج از کشور
8/75
7
4
/کرواسی/آمریکا
(بورسیه)
ایران/ویتنام/کرة شمالی/تایوان/لیبی
6/25
5
سهمیة ورود به دانشگاههای کشور
5
ایران/لبنان/انگلیس/الجزایر
5
4
تحصیل در مدارس حرفهای یا فنی و کارآفرینی
6
کالسهای آزاد آموزش مهارتی -فنی و حرفهای
ایران/ویتنام/لبنان/تایوان
5
4
7
تخصصی
دورههای آموزش کارآفرینی و کارآموزی برای
چین/انگلیس/روسیه
3/75
3
8
ایجاد یا توسعة کسب و کارهای کوچک
لبنان/چین/الجزایر
3/75
3
دورههای مکاتبهای و غیر حضوری
9
ایران/چین/فرانسه
3/75
3
دورههای آمادگی برای ورود به دانشگاه
10
ایران/لبنان/الجزایر
3/75
3
دورههای تدریس خصوصی
11
آلمان/ژاپن
3/75
2
مجتمعهای شبانهروزی خاص
12
ایران/استرالیا
2/ 5
2
مشاوره و راهنمایی تحصیلی و سازشی
13
چین/فرانسه
2/ 5
2
دورههای منتج به گواهینامه یا مدرک دیپلم
14
ایران/کانادا
2/ 5
2
برگزاری دورههای مشاورهای
15
روسیه/انگلیس
2/ 5
2
کارآموزی مجانی در محل کار و در کالس
16
کانادا
1/25
1
آموزش شغلی برای یافتن شغل
17
کرواسی
1/25
1
دریافت رایگان کتب درسی
18
ایران
1/25
1
مدارس شاهد
ایران
1/25
1
مدارس بزرگساالن ایثارگران
19
ایران
1/25
1
طرح پراکندة شاهد
20
امکانات سکونتی برای فرزندان و خانواده دور
استرالیا
1/25
1
21
از محل زندگی
عراق
1/25
1
امکان تحصیل پس از 2بار مردودی
22
100
80
جمع خدمات
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براساس یافتههای جدول  ،3بیشترین خدمات آموزش و پرورشی ارائهشده به فرزندان شهدا،
جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان شامل پذیرش بدون آزمون در دانشگاه و آموزشگاههای فنی
دولتی و غیره ،کمکهای مالی و پرداخت هزینة تحصیلی و امتیازات ویژهای برای تحصیل در خارج
از کشور (بورسیه) و کمترین خدمات به آموزش شغلی ،دریافت رایگان کتب درسی ،مدارس
بزرگساالن ایثارگران ،طرح پراکنده ،امکان تحصیل پس از 2بار مردودی و  ...اختصاص دارد.
شباهت و تفاوتهای خدمات آموزشی و پرورشی ارائه در ايران و ساير کشورها
جدول  .4شباهت و تفاوتهای خدمات آموزشی و پرورشی ارائه در ایران و سایر کشورها

شباهت/تفاوت

خدمت
کمکهای مالی و پرداخت هزینة تحصیلی
خدمات آموزشی رایگان تا مدارج عالی برای همسر و

شباهت

خدمات
خاص

تفاوتها

خدماتی
که در
ایران ارائه
نمیشود.

کشور
تایوان/الجزایر/سوریه/ترکمنستان/کرة شمالی/
فرانسه /ایران /روسیه /آذربایجان /ویتنام
ایران/انگلیس/آذربایجان/کرة شمالی/پاکستان/

فرزندان شهدا و جانباختگان

تاجیکستان /استرالیا/کره جنوبی/لیبی/کویت

استفاده از سهمیه برای ورود به مؤسسات و دانشگاهها

ایران/ویتنام/کرة شمالی/تایوان/لیبی

تحصیل در مدارس حرفهای یا فنی و حرفهای و کارآفرینی

ایران/چین/فرانسه

آمادگی برای ورود به دانشگاه از طریق کالس کنکور

ایران/لبنان/انگلیس/الجزایر

کالسهای آزاد آموزش مهارتی-فنی و حرفهای نخصصی

ایران/ویتنام/لبنان/تایوان

دورههای تدریس خصوصی

ایران/لبنان/الجزایر

برگزاری دورههای مشاورهای

ایران/کانادا

مشاوره و راهنمایی تحصیلی و سازشی

ایران/استرالیا

مدارس بزرگساالن ایثاگران

ایران

مدارس شاهد
طرح پراکندة شاهد
پذیرش بدون آزمون در دانشگاه و آموزشگاههای فنی

/نگلیس/لبنان/ارمنستان/ترکمنستان/هندوستان/

دولتی و غیره

عراق/سوریه /الجزایر/آمریکا/روسیه/کرواسی

بورسیة تحصیلی خارج از کشور
دادن رایگان کتاب درسی
امکانات سکونتی برای فرزندان و اعضای خانواده دور از
محل زندگی

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

امکان تحصیل پس از 2بار مردودی

عراق

مجتمع شبانهروزی

آلمان و ژاپن
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بر اساس یافتههای جدول  ،4از خدمات آموزش و پرورشی ارائهشده به فرزندان شهدا،
جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان 9 ،خدمت شامل کمکهای مالی و پرداخت هزینة تحصیلی،
خدمات آموزشی رایگان تا مدارج عالی ،استفاده از سهمیه برای ورود به مؤسسات و دانشگاهها،
تحصیل در مدارس حرفهای یا فنی و حرفهای و کارآفرینی ،آمادگی برای ورود به دانشگاه از طریق
کالس کنکور ،کالسهای آزاد آموزش مهارتی -فنی و حرفهای نخصصی ،دورههای تدریس
خصوصی ،برگزاری دورههای مشاورهای و مشاوره و راهنمایی تحصیلی و سازشی ،بین ایران و
کشورهای دیگر شباهت وجود دارد و مشترک است .با این همه 3 ،خدمت مدارس شاهد ،مدارس
بزرگساالن ایثارگران و طرح پراکندة شاهد خاص ایران است و  6خدمت شامل پذیرش بدون آزمون
در دانشگاه و آموزشگاههای فنی دولتی و غیره ،دادن رایگان کتاب درسی ،بورسیة تحصیلی خارج
از کشور ،امکانات سکونتی برای فرزندان و اعضای خانواده دور از محل زندگی ،امکان تحصیل پس
از 2بار مردودی و مجتمع شبانهروزی ،در دیگر کشورها ارائه میشود که در ایران مد نظر قرار نگرفته
است.
بحث و نتیجهگیری
دفاع از کشور و ایثار و ازخودگذشتگی برای وطن یکی از ارزشهای اساسی اکثر کشورهای دنیاست.
به همین دلیل اکثر کشورها اهمیت باالیی برای جانباختگان ،معلوالن و کهنهسربازان ،حتی
خانوادههای آنها قائل هستند و خدمات متعددی برای آنها در نظر گرفته و ارائه میدهند .خدماتی
که در صورت آگاهی و اشراف بر آنها ،میتوان در آموزش و پرورش ایران نیز از آنها بهره گرفت.
بنابراین ،این پژوهش در صدد شناسایی انواع مختلف خدمات آموزشی و تربیتی ارائهشده به فرزندان
شهدا ،جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان در کشورهای مختلف بود که نتیجة آن نشان میداد:
 در کشورهای مختلف حدود  80نوع خدمت آموزشی و تربیتی به فرزندان شهدا ،جانباختگان،جانبازان و رزمندگان ارائه میشود که میتوان آنها را به چهار دستة کلی الف) کمکهای
مالی و هزینههای تحصیلی ،ب) تسهیالت ادامة تحصیل در مقاطع باالتر به صورت کامل یا
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سهمیه ای ،ج) دورههای آموزشی تقویت بنیة علمی و آمادهسازی برای رشد علمی و تربیتی
و د) آموزشهای آزاد فنی -حرفهای و زمینهسازی علمی برای اشتغال تقسیم کرد.
 بیشترین خدمات آموزش و پرورشی به فرزندان شهدا ،جانباختگان ،جانبازان و رزمندگان بهکشورهای ایران ،لبنان ،تایوان ،انگلیس و الجزایر و کمترین میزان به کشورهای کویت،
پاکستان ،هندوستان ،آلمان اختصاص دارد
 بیشترین خدمات آموزش و پرورشی شامل پذیرش بدون آزمون در دانشگاه و آموزشگاههایفنی دولتی و غیره ،کمکهای مالی و پرداخت هزینة تحصیلی و امتیازات ویژهای برای
تحصیل در خارج از کشور (بورسیه) و کمترین خدمات به آموزش شغلی ،دریافت رایگان
کتب درسی ،مدارس بزرگساالن ایثارگران ،طرح پراکنده ،امکان تحصیل پس از 2بار مردودی
و  ...اختصاص دارد.
  9خدمت شامل کمکهای مالی و پرداخت هزینة تحصیلی ،خدمات آموزشی رایگان تا مدارجعالی ،استفاده از سهمیه برای ورود به مؤسسات و دانشگاهها ،تحصیل در مدارس حرفهای یا
فنی و حرفهای و کارآفرینی ،آمادگی برای ورود به دانشگاه از طریق کالس کنکور ،کالسهای
آزاد آموزش مهارتی -فنی و حرفهای تخصصی ،دورههای تدریس خصوصی ،برگزاری
دورههای مشاورهای و مشاوره و راهنمایی تحصیلی و سازشی ،بین ایران و کشورهای دیگر
شباهت وجود دارد و مشترک است.
  3خدمت مدارس شاهد ،مدارس بزرگساالن ایثاگران و طرح پراکندة شاهد خاص ایران است.  6خدمت شامل پذیرش بدون آزمون در دانشگاه و آموزشگاههای فنی دولتی و غیره ،دادنرایگان کتاب درسی ،بورسیة تحصیلی خارج از کشور ،امکانات سکونتی برای فرزندان و
اعضای خانواده دور از محل زندگی ،امکان تحصیل پس از 2بار مردودی و مجتمع
شبانهروزی ،در دیگر کشورها ارائه میشود که در ایران مد نظر قرار نگرفته است.
همانطور که در روششناسی بیان شد ،یافتههای این پژوهش از مشاهده و بررسی اسنادی منابع
و پژوهشهای مختلف استخراج شده است .بنابراین ،یافتههای آن با نتایج برخی پژوهشها (از جمله
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عالیی1388 ،؛ معدنی و پیرخائفی1381 ،؛ شاوردی1387 ،؛ ضیایی1391 ،؛ سرایدارن1396 ،؛
جهانتاب1397 ،؛ مروت و نظری )1400 ،همسو و همخوان است .همچنین ،در راستای پژوهشهای
قبلی مانند اسماعیلی ( ،)1395مرادی ،باصری و معاون جوال ( ،)1398رضاپور میرصالح ،احمدی
اردکانی و شیری ( ،)1397نامجو ،سجادیان و گلپرور ( ،)1399و فتحی و همکاران ( )1400است
که به بهبود و ارتقای وضعیت آموزشی ،تربیتی و روانشناختی فرزندان شاهد ،جانباز و ایثارگر
میپردازند.

متناسب با یافتههای یادشده پیشنهاد میشود ضمن تقویت و ارتقای خدمات آموزشی و
تربیتی خاص کشور (مدارس شاهد ،مدارس بزرگساالن ایثاگران و طرح پراکندة شاهد) زمینههای
الزم برای بهرهگیری از خدمات آموزشی و تربیتی که در کشورهای دیگر ارائه میشود ،اما در ایران
مغفول مانده است ،فراهم شود و این خدمات آموزش و تربیتی به فرزندان شهدا ،جانباختگان،
جانبازان و رزمندگان ارائه شود.
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