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  چکیده

این پژوهش به تحلیل کتب درسی از حیث توجه به هویت ملی در پایه 
 که در است پژوهش حاضر از نوع توصیفی. شود یششم ابتدایی پرداخته م

ی که یمحتواتحلیل ، ها گروه تحقیقات کاربردي است. براي بررسی مؤلفه
، علمی براي بررسی محتواي مدارك اسنادي است يها یکی از روش

هاي درسی فارسی و علوم اجتماعی پایه ششم ابتدایی  استفاده شد. کتاب
براي تجزیه و تحلیل اطالعات از  .انتخاب شدندبه عنوان جامعۀ آماري 

 شد. (شامل: جدول فراوانی، میانگین، رتبه درصدي) استفاده آمار توصیفی
هاي به دست آمده از پژوهش حاضر داللت بر آن دارد که در  یافته
هاي اجتماعی و فارسی بخوانیم به برخی نمادها مثل جغرافیا و  کتاب

ملی، مشاهیر ایرانی و فرهنگ در حد نسبتاً مناسب توجه  _مکان طبیعی 
شده است. برخی نمادها مثل پرچم، سرود ملی، تقویم رسمی، قومیت، 

ملی، اساطیر ایرانی، مکان تاریخی و ملی و هنر ایرانی کم توجه  ادبیات
شده است و به برخی نمادها مثل دین اصالً توجه نشده است؛ بنابراین 

اجتماعی و  يها (متن و تصویر) کتاب طبق نتایج این پژوهش محتواي
فارسی بخوانیم به طور متعادل و متوازن به موضوع نمادهاي هویت ملی 

  ست.نپرداخته ا
  

  کلیدي گانواژ
   .تحلیل محتوا، هویت ملی، فارسی، علوم اجتماعی

  

  
 
 
 
 
 

  
Abstract 
This study is analyzing school texts with paying 
attention to national identity in sixth grade of elemen-
tary school. The research is a descriptive study in 
applied researches group. For studying components, 
content analyzing was used that is a scientific method 
for studying documentary contents. The population is 
Farsi and social sciences textbooks in sixth grade of 
elementary school. For data analysis, descriptive 
statistics (including frequency distribution, percentage, 
mean and charts) were used. The obtained results from 
the present study shows that there is paying attention 
in the books Social Sciences and Farsi to some 
symbols like Geography, natural - national places, 
Iranian celebrities and culture. Some symbols like 
flag, national anthem, official calendar, ethnicity, 
national literature, Iranian myths, historical and 
national places and Iranian art are not paid enough 
attention. Some symbols like religion are not paid 
attention at all. So, according to the results of this 
study, the content of (text and image) in Social 
Sciences and Farsi didn’t pay attention to the subject 
of national identity symbols suitably.  
 
Keywords 
Content Analysis, National Identity, Farsi, Social 
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  مقدمه
آموزش و پرورش بستر توسعه انسانی است و توسعه انسانی 
کلید توسعه اقتصادي، سیاسی و اجتماعی است. 

اندرکاران حکومت و رهبران فکري جامه باید بر این  دست
نکته باور داشته باشند و براي رسیدن به توسعه انسانی، 

دار و اقدامات عملی انجام  صحیح و علمی و هدف يزیر برنامه
مگر با تقویت نظام  کند یدهند. این هدف تحقق پیدا نم

آموزشی به ویژه آموزش و پرورش. نقشی که کتاب درسی، 
در تأمین هدف،  توانند یبرنامه تربیتی مدارس و معلمان م

آفرینی و هویت باوري فرزندان این سرزمین ایفا کنند  هویت
  ).1385(علیرضایی،  بزرگ و مهم خواهد بودبسیار 

مراتب مختلفی است اما   هویت داراي انواع، سطوح و سلسله
دو نوع هویت را از یکدیگر  توان یبندي کلی م در یک دسته

متمایز کرد: هویت فردي یعنی همان چیزي که فرد به واسطه 
، خصوصیات یگانه و منحصر به فرد خود مورد ها یژگیو

و در عین حال از دیگران متمایز  ردیگ یار مشناسایی قر
و هویت جمعی که عبارت است از تعلق خاطر تعدادي  شود یم

از افراد به امور مشترك با عنوانی خواص. چنین تعلقی موجب 
که  شود ییک واحد جمعی م يریگ احساس همبستگی و شکل

 نیتر . یکی از جامعشود یبا عنوان ما از ماهاي دیگر جدا م
هویت جمعی هویت ملی است که فراگیرترین و در  ياه بخش

هاي  سطح هویت در تمامی نظام نیتر عین حال مشروع
  ).1389 (لقمانی و خامسان، اجتماعی است

تعریف معیارها و استانداردهاي عمومی منابع آموزشی و 
  ریزي آموزشی است. سازمان پژوهش و برنامه ةتربیتی بر عهد

 جذابیت شکلی و ظاهري ·
  خالقیت و نوآوري ·
  رعایت قواعد زبان و خط فارسی ·
  رعایت اصول بهداشتی و ایمنی ·
  يریکارگ سهولت به ·
  صحت و دقت علمی ·
هاي ارائه با مشخصات و  تناسب محتوا و روش ·

  اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی
هاي دینی، فرهنگی و  رعایت و ترویج ارزش ·

  ایرانی -  جامعه اسالمی یاجتماع
مخاطبان مبتنی بر  يازهایو ن ها یگژیمتناسب با و ·

  رشد یشناس روان
  وز بودن و تناسب با مقتضیات زمانبر ·
  سادگی و روانی محتوا ·

  مناسب محتوا یده سازمان ·
 ایرانی - توجه به متون علمی تمدن اسالمی ·
، منابع آموزشی و تربیتی، مصوبه یده سازمان نامه نیی(آ

1389 :828(.  
هر فرد است و در واقع  هویت، پاسخی به چیستی و کیستی

مجموعه خصوصیاتی است که شخص را از دیگران متمایز 
بدون داشتن هویت به  تواند ی. از این رو هیچ انسانی نمکند یم

حیات اجتماعی خود ادامه دهد؛ بنابراین یکی از مسائل مهم و 
دوران نوجوانی، تشکیل هویت و انسجام خود است  يها بحران

 و 1(ماسن پردازد یکه اریکسون در نظریه خود به آن م
 زاده، به نقل از منادي و صادق ؛همکاران، ترجمه یاسایی

1387.(  
هویت انواع مختلفی دارد، مانند هویت ملی، دینی و فرهنگی، 

هویت، در این میان جایگاه هویت ملی نسبت به انواع دیگر 
و جدیدترین  نیتر یباالتر است. بحث از هویت یکی از اساس

مباحث عصر مدرن و پسامدرن است که پس از رنسانس پدید 
  ).1387زاده،  به نقل از منادي و صادق ؛2(میلر آمده است

ها و  ، وابستگیها یژگیهویت ملی عبارت است از مجموعه و
ی و قومی که پیوندهاي جغرافیایی یا تاریخی، فرهنگی، حماس

و  بالد یو عضو جامعه به آن م ردیگ یزندگی انسان را در برم
). هویت 1387به نقل از منادي،  ؛االمینی (روح کند یافتخار م

به پرچم،  توان یملی نمادهاي مختلفی دارد که از جمله آنها م
 يا )، مکانه1386 زاده، (صادق سرود ملی و تقویم رسمی

(شیخاوندي،  ملی يها جشن )،1383(میرمحمدي،  تاریخی
ها،  )، قومیت: ترك، لر، کرد، آداب و رسوم، گویش1383
(موسیقی، نقاشی، معماري، قالیبافی،  ها، هنر ملی لهجه

 )، مشاهیر ایرانیيکار و خاتم یزن کارهاي دستی مثل قلم
، ریرکبی(ادبی: مولوي و حافظ، علمی: بوعلی سینا، سیاسی: ام

الملک، نظامی: چمران، صیاد  هنري: کمال امام خمینی،
 يها (زرتشت، اسالم، عرفان و تصوف)، مکان شیرازي)، دین
جهان، حمام فین  (تخت جمشید، میدان نقش تاریخی ملی

(حفظ تمامیت ارضی، دفاع از  کاشان، ارگ بم)، سیاست
هاي  (نقشه ایران، مرز)، مکان سرزمین، وجود قوانین)، جغرافیا

(رستم،  اوند)، اساطیر ایرانی، دمفارس جی(خل طبیعی ملی
(شعر، شاهنامه مثنوي معنوي،  سهراب، سیمرغ)، ادبیات ملی

رباعیات خیام)، آداب و رسوم: اعیاد، شب یلدا، سیزده به در 
مهرگان، عروسی و عزا، لباس: حجاب، چادر، لباس محلی، 
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غذاهاي ایرانی: شله زرد، خصوصیات اخالقی مثبت: احترام به 
، عشق به والدین، تعارف، ينواز گرمی، مهمان ترها، خون بزرگ

، استقامت، یپرست هنیخصوصیات سیاسی یا ملی مثبت: م
، مذهبی بودن: توجه به مسائلی مثل نذر، وقف، یطلب استقالل

  )1386 شرکت در مراسم عاشورا اشاره کرد. (داوري اردکان،
عصر جدید  ةهویت ملی به مثابه پدیده اجتماعی سیاسی، زایید

که ابتدا در اروپا و آنگاه از اواخر قرن نوزدهم در مشرق  است
دیگر راه یافت؛ اما هویت ملی به منزله  يها نیزمین و سرزم

تازه علوم اجتماعی است که از  يها مفهومی علمی، از ساخته
خلق «و » منش ملی«نیمه دوم قرن بیستم به جاي مفهوم 

اج یافتن که از مفاهیم عصر رمانتیک بود در حال رو» ملی
 ).1380زاده،  (مرشدي است

عوامل مختلفی مانند نخبگان، دانشمندان، هنرمندان و 
جمعی در  يها نویسندگان، آموزش و پرورش، خانواده و رسانه

آموزان بیشتر  تشکیل هویت تأثیرگذار هستند. از آنجا که دانش
، نهاد آموزش و پرورش گذرانند یوقت خود را در مدرسه م

درسی و  يها مختلفی مانند معلم، کتاب يها از راه تواند یم
آموزان کمک کند. از میان  دانش یابی تیفضاي آموزشی به هو
درسی در نظام آموزشی کشور نقش  يها عناصر آموزشی کتاب

آموزان بسیار  مهمی دارند، بنابراین، در ساختن هویت دانش
  مؤثرند.
مبناي حقیقت  و بر نانهیب که مردم آن، نگرش واقع يا جامعه

نسبت به خود داشته باشند و بر موقعیت خویش آگاهی کامل 
داشته و نسبت به این موقعیت احساس مثبتی در آنها وجود 

در امان مانده و براي پیشرفت و توسعه  ها بیداشته باشد از آس
تالش پیگیري نموده و با ایجاد صمیمیت و همدلی 

مش را در سطح را توسعه داده و امنیت و آرا یوطن جهان
 یابی تیجهانی تجربه خواهند کرد. در نظام تعلیم و تربیت هو

آموزان از هر دو جنبه فردي و اجتماعی داراي اهمیت  دانش
بوده است. نقش نظام آموزش در حل بحران هویت نسل آینده 
ایران به عنوان یکی از معضالت فرهنگی جامعه بسیار اساسی 

و  رانیآموزان از ملت ا نشاست. شناسایی، درك و تعریف دا
هویت ملی و احساس تعلق، وابستگی و وفاداري به آن 

در زندگی فردي و اجتماعی  يا ثمرات ارزنده تواند یم
  ).1389(فیاض، ایمانی قوشچی،  آموزان داشته باشد دانش

آموزان از هویت ملی  از جمله فواید حاصل از آگاهی دانش
  به موارد زیر اشاره کرد: توان یم
 ها و افزایش اعتماد به نفس رشد و تکامل انسان - 
صمیمیت در نظام آموزشی: این احساس که همه افراد  جادیا - 

 یجامعه، متعلق به یک فرهنگ و هویت مشترك هستند، نوع

مجریان نظام   گذاران، صمیمیت و همدلی میان سیاست
 (مالصادقی، کند یآموزان ایجاد م و همچنین دانش یآموزش
1378( 

(در نظر آوردن دیگران و ایجاد  هوشیاري گروهی ۀتوسع - 
 انسانی، درك نقاط مشترك ملی و همبستگی ملی) يها گروه

 اعتالي فرهنگی و ظهور تمدن و پیشرفت - 
 گیري هویت ملی مانعی در برابر تهاجم فرهنگی شکل - 
مانعی عظیم در برابر پدیده فرار مغزها (فیاض، ایمانی  - 

 ).1389قوشچی، 
تربیتی مطلوبی  يها کننده هدف درسی منعکس يها ابکت

نظام آموزش و پرورش در جستجوي  گذاران استیهستند که س
. این منابع آموزشی، در کشورهایی با باشند یدستیابی به آنها م

. در کنند یبرابر پیدا م سیستم آموزشی متمرکز اهمیتی چند
درسی  يها آموزان، کتاب هویت ملی دانش يریگ راستاي شکل

را در تکرار و تنفیذ هویت به خصوص  يا کننده نیینقش تع
 يها . کودك در جریان تربیت در دورهکنند یهویت ملی ایفا م

مربوط به  يها ابتدایی و راهنمایی نخستین مفاهیم و انگاره
و رابطه عاطفی ـ خردمندانه  آموزد یهویت قومی و ملی را م

» من«و  سازد یدرونی م را با دیگران آشنا و نا آشنا،» خود«
قومی ـ » ماي«و به تدریج به  یخانوادگ» ماي«فردي را با 

» ماي«ملی ـ دینی و در نهایت » ماي«ایلی و باالخره به 
به نقل از فیاض و  ؛1380 ،(شیخاوندي بخشد یجهانی اعتال م

  ).1389ایمانی قوشچی، 
درسی باید هم در زمینه دادن اطالعات و ایجاد  يها کتاب
الزم و باال بردن قدرت تجزیه و تحلیل فراگیران  يها یآگاه

بکوشد و هم از نظر عاطفی آنها را تحت تأثیر قرار داده و 
احساس مثبت نسبت به هویت ملی در سطوح باالي عاطفی 

چی، (طالبی، به نقل از فیاض و ایمانی قوش در آنها ایجاد نماید
1389.(  

(فارسی و علوم  پژوهش حاضر به بررسی محتواي کتب درسی
اجتماعی) پایه ششم ابتدایی با توجه به هویت ملی بر اساس 

پردازد. با توجه به موضوع پژوهش،  استانداردهاي مصوب می
اران، مدیران ذگ توان براي سیاست هاي این تحقیق را می یافته

 يها منابع و رسانه ندگاندکنیو مجریان آموزش و پرورش، تول
 آموزان به کار دانش یابی تیآموزشی و تربیتی در زمینه هو

هاي این تحقیق  کاربست یافته ةبست، لذا در ادامه به نحو
  فوق اشاره خواهیم کرد.  يها توسط هر کدام از بخش

تواند به سازمان آموزش و پرورش به عنوان  این پژوهش می
رترین نهادهاي متولی امر آموزش ترین و تأثیرگذا یکی از مهم

ریزي کارشناسانه کمک  و تربیت کودکان و نوجوانان در برنامه
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ریزي بهتر زمینه  گیري و برنامه کند تا این نهاد بتواند با تصمیم
را براي دستیابی به هویت در نوجوانان فراهم کند و با 

هاي درسی مناسب در طول دوران تحصیل  گنجاندن برنامه
براي رسیدن به هویت اصلی و ایرانی خودشان آنها را 

با توجه به مطالب فوق مطالعه حاضر با هدف راهنمایی کند. 
(فارسی و علوم اجتماعی) پایه  بررسی محتواي کتب درسی

ششم ابتدایی با توجه به هویت ملی بر اساس استانداردهاي 
  انجام گرفت و سؤاالت زیر مطرح شد:مصوب 

(فارسی و  در محتواي کتب درسیتا چه میزان هویت ملی 
علوم اجتماعی) ششم ابتدایی بر اساس استانداردهاي مصوب 

  رعایت شده است؟
  

  سؤاالت جزئی پژوهش
(فارسی و علوم  آیا هویت ملی در متن کتب درسی. 1

 اجتماعی) ششم ابتدایی رعایت شده است؟

(فارسی و علوم  آیا هویت ملی در تصاویر کتب درسی. 2
  ششم ابتدایی رعایت شده است؟اجتماعی) 

  
 روش پژوهش

 يها و پرکاربردترین روش نیتر تحلیل محتوا یکی از مهم
گفت هر محققی به صورتی  توان یتحقیق است و به درستی م

). لذا در پژوهش حاضر 1383(ساروخانی،  با آن سر و کار دارد
هویت ملی در  يها از روش تحلیل محتوا براي بررسی مؤلفه

اویر کتب درسی (فارسی و علوم اجتماعی) ششم متن و تص
  ابتدایی استفاده شد.

فارسی و علوم اجتماعی  يها آماري تحقیق، کتاب ۀجامع
درسی پایه ششم ابتدایی است. در این پژوهش کل جامعه به 

  منزله نمونه آماري انتخاب شد.
بسیاري ارائه شده که  يها ها روش امروزه، براي تحلیل داده

هاست. در  اساس آنها محاسبه رتبه درصدي از فراوانی شاخص
مذکور مشکالت ریاضیاتی وجود دارد که از اعتبار  يها روش

ها با روش آنتروپی شانون  . در این پژوهش، دادهکاهد ینتایج م
که این  شوند یاست، پردازش م ها ستمیکه برگرفته از نظریه س

نوآورانه پژوهش است. در واقع  يها از جنبهخود بیانگر یکی 
طور کامل  ، بهيریگ مییک ماتریس تصم يها هنگامی که داده

از روش آنتروپی براي ارزیابی  توان یمشخص شده باشد، م
ها استفاده کرد. ایده روش فوق، این است که هر چه  وزن داده

پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر باشد، آن شاخص از 
). کاربرد این 1387، ی(مؤمن بیشتري برخوردار است.اهمیت 

. در ستیتربیتی داراي پیشینه طوالنی ن يها روش در روش

به پژوهش صالحی عمران و شکیباییان در  توان یاین میان م
  ) اشاره نمود.1386ارتباط با هویت ملی (

نمادهاي هویت ملی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار 
و براي هر نماد  شود یب درسی استخراج مگرفتند از متن کتا

. این روش یکی از شود یجدول فراوانی و درصد مشخص م
 ها براي پایایی در تحلیل محتوا است ترین روش رایج

  ).1373(هولستی، ترجمه ساالرزاده، 
براي تجزیه و تحلیل نتایج از آمار توصیفی شامل فراوانی، 

جداول توصیفی استفاده شده است.  نیچن درصد فراوانی و هم
روش  نیتر جیدر این پژوهش از روش شمارش فراوانی که را

 اجتماعی و فارسی بخوانیم يها کتاب فراوانی و درصد فراوانی نمادهاي هویت ملی در محتواي .1جدول 

  ها محتواي کتاب                    کتاب تعلیمات اجتماعی کتاب فارسی بخوانیم مجموع فراوانی درصد فراوانی
  نمادهاي هویت ملی

  شماره

  1  پرچم  0 4 4 0.48%
 2 سرود ملی 0 3 3 0.36%
  3 تقویم رسمی 4 0 4 0.48%

 4 قومیت 9 24 33 97/3%
  5 ادبیات ملی 2 89 91 95/10%
  6 اساطیر ایرانی 0 53 53 09/7%
  7 ملی - جغرافیا و مکان طبیعی 158 11 169 33/20%
  8  ملی - مکان تاریخی 35 1 36 33/4%
  9  دین 0 0 0 0

  10  مشاهیر ایرانی 69 144 213 63/25%
  11  هنر ایرانی 51 9 60 22/7%
  12  فرهنگ 124 41 165 85/19%

100 
 *  مجموع فراوانی 452 379 831
 *  درصد فراوانی 39/54% 60/45% 100
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استفاده شده، به این  هاست افتهیها و ارائه  آوري داده جمع
صورت که با مراجعه به هر کتاب، تعداد دفعاتی که به یکی از 
نمادهاي هویت ملی در قالب واحد تحلیل که در این پژوهش 
جمله بود، مورد شمارش قرار گرفت و گزارش شده است. در 

اجتماعی و فارسی بخوانیم به بندهاي  يها واقع محتواي کتاب
ها بر اساس  تک جمله و سپس تک موجود در متن تقسیم شد

. 2 پرچم. 1وجود و عدم وجود سیزده نماد هویت ملی شامل: 
اساطیر  .6ادبیات ملی  .5 قومیت .4 قویم رسمی. 3 سرود ملی

هاي  مکان .8 طبیعی و ملی يها جغرافیا و مکان .7ایرانی 
 .12 هنر ملی .11مشاهیر ایرانی  .10 دین .9 تاریخی و ملی
  حلیل و بررسی قرار گرفتند.فرهنگ مورد ت

  
  پژوهش يها افتهی

  سؤال اصلی
کتب  )متن و تصویر( تا چه میزان هویت ملی در محتواي

(فارسی و علوم اجتماعی) ششم ابتدایی بر اساس  درسی

  استانداردهاي مصوب رعایت شده است؟
 که بیشترین درصد شود یمشاهده م 1با توجه به جدول شماره 

 %) مربوط به کتاب اجتماعی و کمترین درصد39/54(
%) مربوط به کتاب فارسی بخوانیم است و از بین 60/45(

%) مربوط به 63/25( نمادهاي هویت ملی، بیشترین درصد
) مربوط به نماد دین 0( نماد مشاهیر ایرانی و کمترین درصد

  است.
%) مربوط 39/54( بیشترین درصد 2با توجه به جدول شماره 

 به کتاب اجتماعی است و سپس کتاب فارسی با درصد
  %) است.60/45(

درسی علوم اجتماعی و فارسی  يها : در متن کتاب1سؤال 
بخوانیم ششم ابتدایی به چه میزان به نمادهاي هویت ملی 

  پرداخته شده است؟
 که بیشترین درصد شود یمشاهده م 3با توجه به جدول شماره 

%) مربوط به کتاب فارسی بخوانیم و کمترین درصد 63/53(
%) مربوط به کتاب اجتماعی است؛ و همچنین از بین 38/46(

 %) مربوط به نماد17/27( نمادهاي هویت ملی بیشترین درصد
 ) مربوط به نماد دین است.0مشاهیر ایرانی و کمترین درصد (

درسی علوم اجتماعی و فارسی  يها : در تصاویر کتاب2سؤال 
بخوانیم ششم ابتدایی به چه میزان به نمادهاي هویت ملی 

  پرداخته شده است؟
 که بیشترین درصد شود یمشاهده م 4با توجه به جدول شماره 

 جتماعی و کمترین درصد%) مربوط به کتاب ا61/89(
%) مربوط به کتاب فارسی بخوانیم است؛ و از بین 38/10(

%) مربوط به 92/27( نمادهاي هویت ملی، بیشترین درصد
  ) مربوط به نماد دین است.0( نماد فرهنگ و کمترین درصد

فراوانی و درصد فراوانی کل نمادهاي هویت ملی در  .2جدول 
 اجتماعی و فارسی يها متن کتاب تصاویر

  محتوا         
  ها کتاب

مجموع   تصویر  متن
  فراوانی

درصد 
  فراوانی

  %39/54  452  138  314  اجتماعی
  %60/45  379  16  363  فارسی

    831  154  677  مجموع فراوانی
  100  100  %53/18  %46/81  درصد فراوانی

 اجتماعی و فارسی بخوانیم يها در متن کتاب فراوانی و درصد فراوانی نمادهاي هویت ملی .3جدول 
  ها متن کتاب                    کتاب تعلیمات اجتماعی کتاب فارسی بخوانیم مجموع فراوانی درصد فراوانی

  نمادهاي هویت ملی
 شماره

  1  پرچم  0 1 1 14/0%
 2 سرود ملی 0 3 3 44/0%
  3 تقویم رسمی 3 0 3 44/0%
 4 قومیت 8 24 32 72/4%
  5 ادبیات ملی 1 89 90 29/13%
  6 اساطیر ایرانی 0 51 51 53/7%
  7 ملی - جغرافیا و مکان طبیعی 117 11 128 90/18%
  8  ملی - مکان تاریخی 22 0 22 24/3%
  9  دین 0 0 0  0

  10  مشاهیر ایرانی 46 138 184 17/27%
  11  هنر ایرانی 32 9 41 05/6%
  12  فرهنگ 85 37 122 02/18%
 *  فراوانیمجموع  314 363 677 

 *  درصد فراوانی 38/46% 63/53% 100  100
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  بحثو  يریگ جهینت
ها با توجه به جدول شماره  با توجه به بررسی متن تمام کتاب

%) 63/53که بیشترین درصد با توجه ( شود یمشاهده م 3
%) 38/46مربوط به کتاب فارسی بخوانیم و کمترین درصد (

مربوط به کتاب اجتماعی است و از بین نمادهاي هویت ملی 
  %) مربوط به نماد مشاهیر ایرانی است.17/27( بیشترین درصد

که مطالبی  شود یدر بررسی متن کتاب اجتماعی مشاهده م
نماد دین، اساطیر ایرانی، سرود ملی و پرچم وجود  تحت عنوان

که  شود یدارد و نیز در بررسی متن کتاب فارسی مشاهده م
  ملی و تقویم رسمی وجود ندارد. _نماد دین، مکان تاریخی 

در بررسی تصاویر مربوط به نمادهاي هویت ملی مشاهده 
 بیشترین درصد 4که با توجه به جدول شماره  شود یم
 مربوط به کتاب اجتماعی و کمترین درصد %)61/89(
است؛ و نیز بین  »فارسی بخوانیم«%) مربوط به کتاب 38/10(

%) مربوط به 92/27( نمادهاي هویت ملی، بیشترین درصد
) مربوط به تصاویر نماد دین 0( نماد فرهنگ و کمترین درصد

  است.
که در  شود یدر بررسی تصاویر کتاب اجتماعی مشاهده م

تصاویر این کتاب، تصاویر نماد تقویم رسمی، قومیت، ادبیات 
ملی،  _ملی، مکان تاریخی  _ملی، جغرافیا و مکان طبیعی 

مشاهیر ایرانی، هنر ایرانی و فرهنگ وجود دارد و تصاویر نماد 
  پرچم، سرود ملی اساطیر ایرانی و دین وجود ندارد.

که در تصاویر  شود یدر بررسی تصاویر کتاب فارسی مشاهده م
 _این کتاب، تصاویر نماد پرچم، اساطیر ایرانی، مکان ملی 

تاریخی، مشاهیر ایرانی و فرهنگ وجود دارد و تصاویر نماد 
سرود ملی، تقویم رسمی، قومیت، ادبیات ملی، جغرافیا و مکان 

  ملی، دین و هنر ایرانی وجود ندارد. _طبیعی 
آمده از پژوهش حاضر داللت بر آن دارد که  دست به يها افتهی

اجتماعی و فارسی بخوانیم به برخی نمادها مثل  يها در کتاب
ملی، مشاهیر ایرانی و فرهنگ در  _جغرافیا و مکان طبیعی 

برخی نمادها مثل اما به  حد نسبتاً مناسب توجه شده است
پرچم، سرود ملی، تقویم رسمی، قومیت، ادبیات ملی، اساطیر 

شده کمی توجه  ایرانی، مکان تاریخی و ملی و هنر ایرانی 
اصالً توجه نشده است؛  نیز است. به برخی نمادها مثل دین

(متن و تصویر)  بنابراین طبق نتایج این پژوهش محتواي
اجتماعی و فارسی بخوانیم به طور متعادل و متوازن  يها کتاب

  به موضوع نمادهاي هویت ملی نپرداخته است.
زاده که در تحقیق خود به  نتایج این پژوهش با پژوهش صادق

رشته علوم انسانی به طور  يها نتیجه رسیده که در کتاب این
  متعادل به نمادهاي هویت ملی توجه نشده است همسو است.

نتایج به دست آمده همچنین با پژوهش صالحی عمران و 
 يها ) که به بررسی میزان توجه به مؤلفه1386شکیباییان (

 يها افتهیاند همسو است زیرا بر اساس  هویت ملی پرداخته
این تحقیق به عناصر هویت ملی در دروس، صفحات و 
تصاویر کتاب درسی این دوره توجه متعادلی نشده است و 

) که در 1382(ي آباد نتایج پژوهش با پژوهش لطفهمچنین 
آموزان  پژوهش خود به بررسی چگونگی نگرش دانش

ایران به جهانی شدن در تأثیر آن  یدانشگاه شیدبیرستان و پ

 اجتماعی و فارسی بخوانیم يها کتاب ادهاي هویت ملی در تصاویرفراوانی و درصد فراوانی نم .4جدول 
  ها تصاویر کتاب                          کتاب تعلیمات اجتماعی کتاب فارسی بخوانیم مجموع فراوانی درصد فراوانی

  نمادهاي هویت ملی
 شماره

  1 پرچم  0 3 3 94/1%
 2 سرود ملی 0 0 0 64/0%
  3 تقویم رسمی 1 0 1 64/0%
 4 قومیت 1 0 1 64/0%
  5 ادبیات ملی 1 0 1 64/0%
  6 اساطیر ایرانی 0 2 2 29/1%
  7 ملی - جغرافیا و مکان طبیعی 41 0 41 62/26%
  8  ملی - مکان تاریخی 13 1 14 09/9%
  9  دین 0 0 0 0

  10  مشاهیر ایرانی 23 6 29 83/18%
  11  هنر ایرانی  19 0 19 33/12%
  12  فرهنگ 39 4 43 92/27%
 *  مجموع فراوانی 138 16 154  

 *  درصد فراوانی 61/89% 38/10% 100 100
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و هویت دینی و ملی آنان پرداخته است همسویی ها  بر ارزش
چون تقویت هویت ملی و  ییها دارد نتایج این پژوهش مقوله

  دینی، حاکی از عملکردهاي ضعیف مدارس است.
محمدجانی، سعادتمند نتایج به دست آمده همچنین با پژوهش 

هاي درسی دوره  محتواي کتاب) که 1392آراي ( و کشتی
هاي آموزش  ب کار) بر مبناي مؤلفه(فارسی و کتا ابتدایی
نتایج حاصل  مورد مطالعه قرار دادند وبصورت هدفمند  جهانی

که به مؤلفه آموزش سالمت بیشترین میزان توجه و به  آناز 
آموزش شهروندي، آموزش چندفرهنگی و آموزش محیط 

به آموزش  زیست تقریباً به یک نسبت پرداخته شده است و
همچنین نشان ت و توجه شده اسبرابري کمترین  صلح و

شدن در  هاي جهانی دهد بیشترین میزان توجه به مؤلفه می
کتاب فارسی سال سوم دبستان و کمترین میزان توجه در 

همسویی ؛ باشد محتواي کتاب فارسی سال ششم دبستان می
هایی چون تقویت هویت ملی و  دارد نتایج این پژوهش مقوله

  باشد. یف مدارس میدینی، حاکی از عملکردهاي ضع
  

  يبند جمع
با توجه به اینکه آموزش و پرورش دومین نهاد پس از خانواده 

شخصیت  يریگ نقش مهمی در شکل تواند یاست که م
آموزان داشته باشد. از طرف دیگر در نظام آموزشی کشور  دانش

درسی به طور متمرکز محور کار مدارس  يها ایران کتاب
درسی در جهت پرورش و  يها هستند و باید به محتواي کتاب

توجه شود.  تریشآموزان ب تقویت نمادهاي هویت ملی دانش
تفکر  يساز نهیدرسی در انتقال دانش، زم يها محتواي کتاب

زندگی  يها تیدر فراگیران و آشنا کردن فراگیران با واقع
ش سازنده و فعالی داشته باشند. از طرف دیگر نق توانند یم

عدم انتخاب محتواي مناسب موجب غفلت فراگیران از 
موجود در جامعه شده و مشکالتی را براي  يها تیواقع

  .فراگیران به همراه خواهد داشت
درسی ابتدایی  يها بنابراین لزوم بازنگري در محتواي کتاب
ناسب براي ارتقاء بیشتر باید مورد توجه باشد تا بستري م

  درسی ایجاد گردد. يها هویت ملی در کتاب
  

  پیشنهادهاي پژوهش
درسی  يها توجه به نمادهاي هویت ملی در محتواي کتاب .1

 به طور متوازن و یکسان.
 يها عملی براي اصالح کتاب يکارها در نظر گرفتن راه .2

 درسی در زمینه توجه به مسئله هویت ملی.

درسی در زمینه پرورش  يها توجه بیشتر به تصاویر کتاب .3
 هویت ملی.

پرورش هویت ملی، مذهبی بیشتر مربوط به بعد عاطفی  .4
شخصیت افراد است؛ یعنی از نظر عاطفی و اجتماعی ایجاد 
نگرش و گرایش در افراد نسبت به این امور به طور 

یت و نتیجه بهتري خواهد داشت. به طور کلی هدا یرمستقیمغ
ارشاد غیر مستقیم اموري که مربوط به حیطه عاطفی است 

  متخصصان است. ییدمورد تأ
به معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش و دفاتر موجود  .5

 يها تا جهت امکان ارزیابی و مقایسه برنامه شود یپیشنهاد م
گذشته به مدون نمودن  يها اخیر با مهر و موم يها مهر و موم

امور تربیتی با همکاري کارشناسان  يها برنامه و ها یتفعال
اقدام نماید. فقدان یک مجموعه مدون علمی که امکان 
تحلیل کامل و همه جانبه را ارائه دهد، باعث ایجاد مشکالت 

ها و نیز عدم وجود انگیزه به  در پژوهش هایی یتو محدود
  .گردد یانجام پژوهش در این حیطه م

که در انتخاب  گردد ینهاد مپیش ربط يبه مسئوالن ذ .6
ها و مسابقات دقت  موضوعات و مضامین مربوط به برنامه

بیشتري نشان دهند و از محدود و تکراري بودن آنها جلوگیري 
ها، عناصر ملی  کنند و نیز در انتخاب محتواي مربوط به برنامه

  و مذهبی را در کنار هم مورد توجه قرار دهند.
و امکانات بیشتري  ها یترشی قابلاز آنجا که معاونت پرو .7

 شود یپیشنهاد مؤکد م ،جهت تقویت هویت ملی و مذهبی دارد
و تعصب و با رعایت اصل تعادل در  يورز که بدون غرض

فرهنگ اعم از ملیت، مذهب و  کننده یهعناصر و منابع تغذ
ملی و  يها (تجدد) در جهت تقویت عناصر و مؤلفه غرب

جهت اجرا طراحی  يا غنی و ارزنده يها هم برنامهبا مذهبی 
  نماید.

 يها انجام شده و مقایسه بین برنامه هاي یلبا بررسی تحل .8
ها و  عملی امور تربیتی و محتواي کتب درسی، ضعف

دیگري جبران گردد؛  هاي یتهر یک از طریق قابل هاي یکاست
دارد که نقص  يا ها قابلیت بالقوه زیرا هر کدام از این حوزه

  را جبران کند.دیگري 
افراد  يساز مختلفی متولی فرهنگ يها از آنجا که دستگاه .9

ها و جلوگیري  بهتر برنامه يدر جامعه هستند، به منظور اثرگذار
ها، ارتباط و  از ایجاد تناقض و تضاد در محتواي برنامه

 يها هماهنگی میان اهداف و محتواي آنها در تمامی دستگاه
  .گردد یفرهنگی پیشنهاد م



 1394پژوهشی پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال سوم، شماره یازدهم، زمستان  –فصلنامه علمی   48

  

  منابع
عوامل مؤثر  هویت ملی و"). 1389( اکبري، حسین؛ عزیزي، جلیل

فصلنامه علمی . "آموزان دوره متوسطه بر آن در میان دانش
  .27، سال هفتم، شماره پژوهشی رفاه اجتماعی

نمادهاي هویت ایرانی و زبان "). 1386داوري اردکان، نگار (
  .2 ، سال هشتم، شمارهفصلنامه علوم ملی. "فارسی

، 1تحقیق در علوم اجتماعی، ج  يها ). روش1383( ساروخانی، باقر
 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و علوم فرهنگی.

منابع  یده سازمان نامه نیی). آ1389سازمان آموزش و پرورش (
   دسترس در: آموزشی و تربیتی. قابل

samanketab.roshdmag.ir/aboutusayeenname-
fa.html  

، تهران: 2). تکوین و تنفیذ هویت ملی، ج 1380( شیخاوندي، داور
  اسالم و ایران. یشناس مرکز باستان

بررسی جایگاه نمادهاي هویت ملی در "). 1387زاده، رقیه ( صادق
(تاریخ و ادبیات  درسی دوره آموزش متوسطه يها کتاب

نامه کارشناسی ارشد.  . پایان"ته علوم انسانی ایرانرش فارسی)
  دانشگاه الزهراء.

بررسی میزان "). 1386شکیباییان، طناز ( ؛صالحی عمران، ابراهیم
درسی دوره  يها هویت ملی در کتاب يها توجه به مؤلفه
  ، سال هشتم، شماره یکم.فصلنامه علوم ملی. "آموزش ابتدایی
جایگاه هویت ملی و دینی در کتب "). 1385علیرضایی، مریم (

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه  ایانپ. "درسی دوره متوسطه
  بیرجند. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

بررسی نمادهاي "). 1389ایمانی قوشچی، فریبا ( ؛فیاض، ایراندخت
درسی تاریخ، علوم اجتماعی، دوره  يها هویت ملی در کتاب

انی، تجربی و ریاضی فیزیک در علوم انس يها متوسطه رشته
، سال شناسی تربیتی فصلنامه روان. "88-89سال تحصیلی 

  .17ششم، شماره 
تحقیق  يها ). روش1382گال موریس ( ؛گال مردیت، بورگ والتر

شناسی، ترجمه احمدرضا  کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان
نصر، حمیدرضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، محمدجعفر 

، محمد خیر، يت، علیرضا کیامنش، خسرو باقرسرش پاك
  منیجه شهنی ییالق، زهرا فردي. تهران: سمت.

آموزان  بررسی چگونگی نگرش دانش"). 1382، حسین (يآباد لطف
در تأثیر آن  شدن یایران به جهان یدانشگاه شیدبیرستان و پ

فصلنامه  . تهران."ها و هویت دینی و ملی آنان بر ارزش
  .9، سال هفتم، شماره آموزشی يها ينوآور

جایگاه هویت ملی در "). 1389( خامسان، احمد ؛نیا، مهدي لقمانی
، فصلنامه تحقیقات فرهنگی. "نظام آموزش و پرورش ایران

  .147-171، صص 2دوره سوم، شماره
). 1392آراي، نرگس ( محمدجانی، فرزاد؛ سعادتمند، زهره؛ کشتی

وره ابتدایی برمبناي هاي آموزشی د تحلیل محتواي کتاب"
فصلنامه پژوهش در یادگیري . "هاي آموزش جهانی مؤلفه

  .2، شماره 1، دوره آموزشگاهی و مجازي
تحول و بحران در هویت فرهنگی "). 1380زاد، علی ( مرشدي

فصلنامه . "ایران از دوره رضاشاه تا عصر جمهوري اسالمی
  .23و  22. سال ششم. شماره نامه پژوهش
فرهنگی و  يها جهانی شدن، دستگاه"). 1387( یمنادي، مرتض

پژوهشکده . "جوانان ایرانی، آموزش و پرورش و گفتمان نوین
  .31، شماره تعلیم و تربیت

جایگاه نمادهاي هویت "). 1387زاده، رقیه ( صادق ؛منادي، مرتضی
درسی ادبیات فارسی و تاریخ دوره متوسطه  يها ملی در کتاب

، سال هفتم، فصلنامه نوآوري آموزشی. "رشته علوم انسانی
  .27 شماره

). مباحث نوین تحقیق در عملیات تهران: 1387( ، منصوریمؤمن
  انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

). 1390احمدي، حبیب ( ؛شمشیري، بابک ؛نوشادي، محمودرضا
تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و  يها نقش و کارکرد کتاب"

 - مجله علمی. "هویت ملی يریگ ر شکلسوم راهنمایی د
، انجمن علوم برنامه برنامه درسی يها پژوهش پژوهشی

  درسی ایران، دوره اول، شماره اول.
). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، 1373هولستی، ال ار (

ترجمه نادر ساالرزاده امیري. تهران: دانشگاه عالمه 
  .طباطبایی

Fereshteh, M. Hussein. (1992). The US and Jap-
aneese education: Should they be compared? 
Paper presented at Leihigh universitys con-
ference on education and economics in tech-
nologically advancing countries. Bethlehem, 
P.A. 

Keller, D. & Dror, I. (1995). Planning non- for-
mal education curricula: the case of Israel. 
Paper presented at the annual meeting of the 
American Educationa Reseaech Association, 
San Francisco. 

Kim, H.J. (2004). National Identity in Korean 
Curriculum, Canadian Social Studies, Vol. 
38(3):74-89. 

Siriwardena, R. (2002). National Identity, con-
tent of education and ethnic perception. 
http//www.Sangam.org/Analysisnationalident
ity. 

http://www.Sangam.org/Analysisnationalident

