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درسی  های کتاباز مسائل اساسی و ضروری هر جامعه است و  یابی یتهوبا توجه به اینکه هویت ملّی و 

های فرهنگی، دینی، سیاسی و اجتماعی کشورهاست، پژوهش حاضر با هدف بررسی  سیاست گاه تجلّی

درسی تعلیمات اجتماعی )تاریخ، جغرافیا و  های کتابتطبیقی کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم و 

 یبررسو منظر هویت ملی مورد مطالعه  از 1390تعلیمات اجتماعی( پایه اول راهنمایی تحصیلی )سابق( سال 

های توصیفی اقدام داشته است. جامعه مورد بررسی  در این تحقیق در حیطۀ پژوهش پژوهشگر .قرار گرفت

درسی تاریخ،  های کتاب و 1393مطالعات اجتماعی پایۀ هفتم سال  درسی های کتابدر این پژوهش 

 های کتابوس در یهکل است. با توجه به موضوع و هدف مورد بررسی، 1390سال جغرافیا و اجتماعی 

استفاده  آوری اطالعات از تکنیک تحلیل محتوا درسی جامعه هدف مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع

استفاده قرار  مورد دو یخاستنباطی   های پژوهش از آمار توصیفی و آزمون شد و برای پاسخ به فرضیه

درسی تعلیمات  های کتابکه در محتوای نوشتاری  دهد میحاصل از این پژوهش نشان  یجنتا .گرفت

هویت ملی  ابعاد هفتگانهبه  اول راهنمایی سابق نسبت به کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم اجتماعی

 توجه کمتری شده است.
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 مقدمه

آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای مهم در همه جوامع نقشی خطیر و دشوار 

افراد هر جامعه به  های قابلیتو  ها تواناییرا در جهت شکوفایی و پرورش استعدادها، 

. این نظام در کند میگیر و خالق ایفا  به افرادی آگاه، مسئول، تصمیم ها آنمنظور تبدیل 

و در نهایت سعادت و  ها انسانو ایجاد رفتار، منش، عادت و طرز فکر و تلقی  گیری شکل

یا  پذیری جامعهآموزش و پرورش را جریان "بسیار تأثیرگذار است. اگر ها آنشقاوت 

( و از سوی 136:1373 ،بند)عالقه  "اجتماعی کردن اعضای جدید جامعه در نظر بگیریم

و  ها ارزشنظر گرفته شود که وظیفه درونی کردن نهادی در  ترین اصلیدیگر، به عنوان 

( الزم است در متن 25:1377 ،یارمحمدیاناصول حاکم بر جامعه را بر عهده دارد )

هویت )از نوع جمعی(  های بخش ترین جامعکه یکی از  "هویت ملّی"آموزشی،  های نظام

و دارای بیشترین اهمیتی به لحاظ وحدت و انسجام ملی و همچنین فراگیرترین و در عین 

اجتماعی است، نقش پررنگی داشته  های نظامترین سطح هویت در تمامی  مشروطحال 

به عبارت دیگر، تالش در جهت رشد و تقویت هویت ملی از نیازهای اصلی و  ؛باشد

 شیخاوندی) جهت. به همین شود میآموزش و پرورش محسوب اساسی در نظام 

آموزش و پرورش را القا و تنفیذ هویت ملّی  های رسالت ترین اساسی( یکی از 122:1379

، بدون اینکه مانعی برای رشد و بالندگی فردی، گروهی و داند میدر جریان تربیت 

 .باشد میقو

 های خروجیدرسی به عنوان یکی از  های کتابدرسی و به طور اخص  های برنامه

هویت  گیری شکلاصلی آن، از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت و دارای نقشی محوری در 

درسی  های کتابدر این پژوهش سعی شده است به تحلیل محتوای  ،بنابراین.ملی هستند

تاب درسی تعلیمات اجتماعی( پایه اول راهنمایی سابق و ک-جغرافیا-علوم اجتماعی )تاریخ

( ها مؤلفهمطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه از منظر هویت ملّی )نمادها و 

 شود. پرداخته
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 تحقیق ی پیشینه

عنوان  ( بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت قومی در بین کردها1389ظهرابی )

بین کردها تحقیق حاضر بررسی رابطه بین میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در 

برای گردآوری اطالعات استفاده شده  نامه پرسشباشد این تحقیق از نوع پیمایشی و از می

، بوکان، بانه، مریوان، مهاباد و سنندج جامعه دژ شاهیناست. کلیه خانوارهای کردنشین شهر 

نفر بوده که به تناسب  600دهند حجم نمونه تحقیق آماری این تحقیق را تشکیل می

: در 1تحقیق عبارتند از  سؤاالتر شهر، تعداد پاسخگویان آن مشخص گردید جمعیت ه

: در بین کردها تا چه میزان 2بین کردها تا چه میزان گرایش به هویت قومی وجود دارد؟ 

: آیا بین میزان گرایش به هویت قومی و هویت ملی 3گرایش به هویت ملی وجود دارد؟ 

های هویت ملی و هویت قومی از ی سنجش گویهدر این تحقیق برا رابطه وجود دارد؟

چهار بعد زبانی، فرهنگی، سیاسی، تبعیض اجتماعی و فرهنگی استفاده شده است. نتایج 

ها نشان داد که افراد به هویت ملی و هویت قومی گرایش مثبتی دارند اما با وجود این یافته

 قومی و هویت ملی بود. آنچه در این تحقیق وجود داشت همبستگی منفی به ابعاد هویت

واژگان: هویت قومی، کردها، بعد فرهنگی، بعد سیاسی، بعد زبانی، فرهنگی، بعد  کلید

 تبعیض اجتماعی.

درسی تاریخ و علوم  های کتاب( بررسی نمادهای هویت ملی در 1389ایمانی قوشچی )

های علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک در سال تحصیلی اجتماعی دوره متوسطه رشته

درس تاریخ و علوم  های کتاب(؛ پژوهشگر با هدف نمادهای هویت ملی در 88 -89)

است. برای این منظور با  دادهاجتماعی دوره آموزش متوسطه این پژوهش را انجام 

 های کتابهای تمام از روش کمی از نوع تحلیل محتوا، محتوا، تصاویر و پرسش گیری بهره

( را بررسی کرده و 88 -89سال تحصیلی ) ی متوسطهدرس تاریخ و علوم اجتماعی دوره 

به دست  بندی اولویت ها کتابهمچنین از نهادهای هویت ملّی در مجموع و در هر یک از 

ان دارد و آموز دانش یابی هویتآورده است. با توجه به نقش مهمی که نهاد آ.پ در فرآیند 

درسی در نظام آموزشی ایران به عنوان محور و رکن اساسی کار  های کتابکه از  تظاریان

مهمی چون هویت ملی است  مسئلهدر مدارس وجود دارد، اما در عمل آن چنان که شایسته 
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درسی  های کتابحاصل از این پژوهش نشان داده در  نتایج .است نشدهبه آن پرداخته 

 -اغلب نمادهای هویت ملی یا کم توجه شده است مانند پرچم، اساطیر ملّی بهمورد نظر 

ملّی و تنها به مقدار معدودی از نمادها به طور  سرودقومیت و یا اصالً توجه نشده است مثل 

دین و تقویم رسمی ملی. همچنین تناسب  -مناسب توجه شده است مثل مشاهیر ملی

رعایت است و  ها کتاب های پرسشوا، تصاویر و پرداختن به نمادهای هویت ملی در محت

 دارند.ملی را دربر درسی مورد بررسی کمترین میزان نهادهای های کتاب های پرسش

 در پژوهشی با عنوان (1391) نژاد خالقی و محمدی زاده، حکیم خیرآبادی، رضایی

-داستانی جمالجایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار 

توجه به مسئله هویت ملی در عصر مشروطه از اهمیت زیادی برخوردار  معتقدند که زاده.

شد. دغدغه هویت ملی در آثار بسیاری از نویسندگان این عصر، گویای جایگاه این مسئله 

نویسی کوتاه ایران، سید در این دوره تاریخی است. از جمله این نویسندگان، پدر داستان

زاده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تشریح جایگاه نمادهای لی جمالمحمدع

ما به  قصههویت ملی در آثار این نویسنده )یکی بود یکی نبود، تلخ و شیرین، کهنه و نو، 

( در مراحل مختلف زندگی ادبی او صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نوع سررسید

استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. های توصیفی، کیفی است که با پژوهش

ی هویت بدین منظور با مطالعه ابعاد هویت ملی، مباحث نظری و ادبیات پژوهش درباره

برای این هویت تعیین و سازه تحلیل محتوا تهیه شد و بر مبنای آن میزان و  هایی مؤلفهملی، 

دهد که از بین پژوهش نشان مینوع توجه به هویت ملی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج 

زاده، بیشترین فراوانی متعلق به نمادهای زبان های جمالهویت ملی در داستان های مؤلفه

فارس است. در مراحل بعدی این واکاری نمادهای جغرافیایی، تاریخی، ادبیات و مشاهیر و 

دهد این ن میزاده نشاها برخوردارند. تعمق در آثار جمالفرهنگ از بیشترین فراوانی

نویسی، به ساختار عینی و مادی هویت توجه بیشتری کرده و در نویسنده در اوایل داستان

نویسی به ساختار معرفی هویت بها داده است. تحلیل کیفی محتوای اواخر دوره داستان

دهد عناصر هویت ملی در آثار وی بسیار پررنگ و تقریباً زاده نشان میهای جمالداستان

ها در آن مورد توجه قرار گرفته است. آثار او وابسته به زمینه بوده و از این حیث جنبهتمام 
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زاده خود در ایران توان گفت هر چند جمالحال و هوای ایرانی دارند به نحوی که می

 هایش در ایران و همراه با ایرانیان زیسته است.زیسته است اما در دنیای داستاننمی

تعلیمات  های کتابسیر تحول مفاهیم شهروندی در محتوای  در این پژوهش تحلیل

روش تحلیل محتوا و برای تجزیه و دیدگاه آکسفام است.  اساس براجتماعی مقطع ابتدایی 

ها از آمار توصیفی )فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، جدول و تحلیل داده

آمده سیر پیشرفت مفاهیم شهروندی  نمودارها( استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست

تر شدن آنان، بسیار کم و محدود پیشرفت آموزان و اجتماعیبا توجه به باال رفتن سن دانش

کرده است اما در بعضی موارد هم سیر یکسان و بیشتر هم داشته است با توجه به نتایج 

توا و حجم کتاب، توان با اطمینان بیان کرد که سال به سال با توجه به افزایش محنمی

 مفاهیم شهروندی در این سه کتاب به ترتیب بیشتر شده و روند صعودی داشته است.

نامه کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی نگاهی ( پایان1392) شناسحق

انتقادی و تحلیلی بر سیر تاریخ ادبیات در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان از سال 

تاریخ ادبیات روند تحول و تغییر و تطور زبان و ادبیات  ]منبع الکترونیکی[ 1390تا  1357

های های تاریخ ادبیات را در بزنگاهدهد. در واقع باید نقطه عطفرا در گذر زمان نشان می

دارد، جستجو کرد. دو دانش تاریخ و تغییر، در لحظاتی که ادبیات در مسیر تحول گام برمی

ادبیات دو مفهوم جدا از هم نیستند بلکه مفهوم مشترکی را شکل  ادبیات در حیطه تاریخ

ها و بنابراین مؤلفه ؛شود، تاریخ ادبیات استچه در این دانش گفته میدهند. در واقع آنمی

های اساسی دارد و از این های تاریخ ادبیات فرقمواد تاریخی و یا ادبیات صرف، با مؤلفه

شود. پس مورخان ادبی باید نهایت دقت را در اشی میها، تفاوت روش و رویکرد نفرق

گزینش رویکرد و روش مناسب برای نگارش تاریخ ادبیات به کار برند و شناخت و 

اند، معطوف به تاریخ سیاسی های تاریخ ادبیات برگزیدهآگاهی بسیاری از قلمروها و زمینه

نگارانه است. این ی و وقایعانامه، بعد زندگیها کتابو اجتماعی است و وجه غالب این 

 1390تا  1357های هایی که برای مدارس در بین سالرویکرد را حتی در تاریخ ادبیات

 های کتابتوان دید. هدف ما در این تحقیق شناساندن و تحلیل نگاشتند، به خوبی می

شاخص تاریخ ادبیات و در ادامه بررسی سیر تاریخ ادبیات در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و 
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ها به سمت کاربردی دبیرستان، با دیدگاه انتقادی و تحلیلی است. سعی کردیم تمام نگاه

شدن تاریخ ادبیات سوق داده شود و نیز خارج شدن این درس از حالت خشک و ایستایی، 

 یق است.از اهداف این تحق

ی هویت ملّی در کتب آموزش ها مؤلفهتحلیل محتوای  (1393) داور پناهعلوی مقدم و 

که  دهند میپیش دانشگاهی؛ نتایج پژوهش نشان -زبان فرانسه مقاطع راهنمایی، دبیرستان

 های شاخصمتعادل و متوازن به بیان  ای گونه بهمحتوای کتاب درسی زبان فرانسه در ایران، 

. گاه در یک یا چند کتاب شاهد عدم حضور یک یا چند بعد از اند رداختهپهویت ملی ن

-مقطع دبیرستان های کتابی هویت ملی در ها مؤلفهابعاد هویت ملی هستیم. با این حال، 

در  ها مؤلفهاز مقطع راهنمایی است؛ هر چند که حضور این  تر پررنگپیش دانشگاهی 

 های کتاببنابراین ضروری است محتوای  ؛دارد یتر پیوستهمقطع راهنمایی انسجام و روند 

ی هویت ملی مورد بازنگری ها مؤلفهدرسی زبان فرانسه پیش از آموزش فراگیر، از منظر 

 مناسبی برای رشد هویت ملی نسل جوان فراهم گردد. ی زمینهقرار گیرد تا 

 مفهومی تحقیق چهارچوب ومبانی نظری 

 رویکرد :دارد وجوددر خصوص مقوله هویت سه نوع دیدگاه و رویکرد نظری عمده 

 .(45:1389 ،ظهرابی) پذیری جامعه( و رویکرد ای سازه) گفتمانی رویکرد گرایانه،جوهر

ای این رویکرد به وجود جوهر و اساسی به عنوان هستهگرایانه:الف( رویکرد جوهر

دهد. هویت از نظر این است که هویت انسانی را شکل می معتقدناپذیری سخت و تغییر

بنابراین به دنبال  ؛گیردگروه ذاتی بوده و کمتر تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی قرار می

باشد. این دیدگاه تا حدودی دارای های طبیعی و جوهری برای هویت میریشه کردن پیدا

تاریخی  چارچوبکند مفهوم هویت را در یک جنبه تباری و نیاکانی است و طبعاً سعی می

. برای مثال عقایدی که (49: 1389 ،زیستی و حتی طبیعی توضیح بدهد )ظهرابی منشأیا 

 گیرند.ها، خلق و خوی خاص بودند در این دسته جای میبرای هر کدام از ملت

قرار  این رویکرد در نقطه مقابل رویکرد جوهرگرایانهای(:سازه) گفتمانیب( رویکرد 

دارد. بر اساس این دیدگاه عوامل طبیعی و اجتماعی معمار ساختمان هویت انسانی هستند 

بنابراین هویت، ضرورتاً و به طور مستمر از گوهر  ؛کندکه دائماً در گستره زمانی تغییر می
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ثابتی برخوردار نیست. هویت کارناوال متغیر و متحرکی است که همواره در ارتباط با 

فرهنگی که ما را  های نظامشویم و از طریق واقع می مخاطبشانی که ما نماینده یا هایجریان

های ها فراوردهاین رویکرد، هویت برابر کند.یابد و تغییر میاند، شکل میاحاطه کرده

میشل فوکو در خصوص  مباحث .(321، 1384)ظهرابی به نقل از اکبری  اند تاریخی

گیری ادراکی تازه و متفاوت از خود، از این نوع شکل رد پیدایش علوم انسانی و نقش آن

 است.

اندازی تلفیقی از دو دیدگاه قبلی ارائه این رویکرد چشم پذیری:ج( رویکرد جامعه

 شناختی زیستی است و رهیافت دوم که نگرشی دهد. بر خالف رهیافت اول که فلسفمی

-است. از این منظر انسان همچنان حامل هسته شناختی جامعهپذیری رویکردی دارد. جامعه

ای باطنی است که همان من واقعی اوست، منی که از طریق عوالم فرهنگی خارجی و 

شود. گیرد و تعیین هویت میشود، شکل میهایی که از آنان ساطع میداخلی و هویت

 ،اکبری) زندهویت در این دیدگاه، میان شکاف حوزه شخصی و عمومی ل می

320،1384). 

 هویت مقولۀ های نظریه

که  ای نظریه. در اند ساخته مطرح رامختلفی  های نظریه هویت، ی زمینه در نظران صاحب

 و عناصر وآن  جمعی یااعم از سطح فردی  ها هویتبه جوهر گرایی معروف است، 

 تر کم ،مکانی وشرایط زمانی  تأثیر تحت وطبیعی هستند  اموری ،ها آن ی سازنده های مؤلفه

 ،گرا ساخت های نظریه. در کند می تأکید ها هویت ثبات بر. این دیدگاه کنند میتغییر 

نظریه،  این دراز محیط پیرامون افرادمی دانند.  متأثر آن را ی سازندهعناصر  و ها هویت

 اموری ،ها هویت اساس، همین براین که ذاتی باشند.  نه ،شوند میساخته  ها هویت

 وتغییر  دچار این تغییرات، ضعف وشدت  و محیطی توجه به تغییرات با نیستند و تغییرناپذیر

 فرآیندی را هویت ،گرا جوهر های نظریه(. درحالی که 1383،قیصری) شوند می دگرگونی

 تأکیدهویت  گیری شکل دراجتماع  نقش بر گرایان ساخت و دانند می تعاملی وتبادلی 

 پسامدرنیسم، گرایی و پساساخت های گفتمانی، رهیافتجدید ازجمله  های نظریه. کنند می
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 امری را هویت وهویت انکار کرده  گیری شکل در را ذاتی وهرگونه عامل طبیعی  نقش

 .نمایند میاکتسابی تلقی  حادث و

 بین در و پیرامون نمادهای )مؤلفه( هویت ملی در کشور ایران توافق کلی وجود ندارد

وجود دارد و هر کدام روشی برای  نظر اختالف، اند گفتهسخن  باره درایناندیشمندانی که 

یکی از  توان میوم را ای بودن این مفه رشته کنند. از سوی دیگر، بین میتبیین آن انتخاب 

در تعریف آن دانست که رسیدن به یک توافق و اجماع در مورد  ساز مشکلعوامل 

 ت ملی کار آسانی نیست.ی )نمادها( هویها مؤلفه

متفاوت از سایر جوامع است و برحسب  ای جامعهدر هر  بخش هویتابعاد و عناصر 

ابعاد هویت  ترین مهمو اکنون الزم است که  شود میشرایط و مقتضیات خاص مشخص 

تمام  ی دربرگیرندهبرشماریم که  ای گونه بهشرایط ویژه کشورمان  اساس برملی ایرانیان را 

 راینب و سنجش جامعی را در این خصوص فراهم آورد. ارزیابیوجود آن باشد و امکان 

(، نمادهای ایرانیان را از ها شاخص ،ها مؤلفهمختلف، ابعاد هویت ملی ) های بررسیاساس 

 کثرت ولحاظ جامعیت ه قرار گرفت که ب بررسی ولحاظ تحلیلی، مورد مطالعه 

این  دارد وجودت ملی در الگوی مفهومی ابراهیم حاجیانی هوی ابعاد که در توجهی قابل

بعد تاریخی  -2بعد اجتماعی -1 ذیل مورد نظر این تحقیق قرار گرفت: بندی دسته بامدل 

 بعد زبانی و ادبی -7 بعد فرهنگی -6بعد دینی  -5بعد سیاسی  -4بعد جغرافیایی  -3

 ،ها مؤلفه) نمادهایپژوهشگر در این تحقیق ابعاد و محورهای هویت ملّی را به عنوان 

 هویتی در بررسی تحلیل محتوای خود با تعاریف ذیل مورد نظر دارد: (،ها شاخص
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 ( هویت ملّی ایرانمؤلفه) نمادهایابعاد و  ترین مهم

ف
ردی

 

 )نمادها( ها مؤلفه، ها شاخص تعریف محورهای ابعاد هویت ایران ابعاد هویت ملی

ک
ی

 

 

 

 بعد اجتماعی

ملی، در ارتباط  هویتبعد اجتماعی 

با کیفیت روابط اجتماعی فرد با نظام 

کالن اجتماعی است که در صورت 

تقویت مناسبات و روابط فرد با جامعه 

جمعی فرد در سطح ملی شکل 

 .گیرد می

 اعتماد کامل. 1

 جمعی منافعپذیرش مصالح و . 2

برقراری روابط دوستانه و عاطفی در . 3

 تمامی ابعاد.

 ابراز رضایت عمومی از اوضاع موجود. 4

 احساس سودبری از مناسبات موجود. 5

مشارکت در نظام تقسیم کار و پایبندی . 6

 عام هنجارهای

 دو

 

 بعد تاریخی

 توان میرا  بعد تاریخی هویت ملی

 ی پیشینهآگاهی و دانش نسبت به 

و  خاطر تعلقتاریخی و احساس 

 دلبستگی بدان دانست

ترین حوادث و دانش تاریخی )مهم. 1

 های تاریخی(شخصیت

 تعلق خاطره تاریخی. 2

اهتمام تاریخی اهمیت دادن به تاریخ در . 3

 مقایسه با سایر موارد.

 سه

 

 بعد جغرافیایی

هویت جغرافیایی نگرش مثبت به آب 

ساکن  «ما»و خاک به این جهت که 

یک کشور و یک سرزمین هستیم و از 

جایگاه مشخصی در نظام هستی 

 برخورداریم.

 سرزمین مادری )مرزها(. 1

 آگاهی برای دفاع از سرزمین. 2

عدم تمایل به مهاجرت )پذیرفتن سرزمین . 3

 شخص به عنوان کشور(

 

ار
چه

 

 

 

 

 

 بعد سیاسی

هویت سیاسی، تعلق به یک واحد 

سیاسی به عنوان یک عنصر ملی 

مستلزم تعلق به دولت نظام سیاسی و 

مشروعیت بخش حکومت  های ارزش

 .شود میو هویت ملی بعد هویت گفته 

دانش سیاسی )آگاهی از نحوه کار نظام . 1

 سیاسی(

مشارکت و نظارت، به معنای آگاهی از . 2

روزمره و آمادگی اخبار و وقایع جاری و 

 ذهنی و عملی برای مشارکت در آن

 عالقه به ملت. 3

 تمایل به انجام فعالیت سیاسی. 4

 اعتماد و اطمینان به نظام سیاسی. 5

 پذیرش مشروعیت و کارآمدی حکومت. 6

 وفاداری به نهادهای سیاسی. 7
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نج
پ

 

 

 

 بعد دینی

 معناهویت دینی به عنوان منبع اولیه 

بخش و هویت بخشی به بسیاری از 

، مسلمانان، مسیحیان مردم دنیا چون:

 بودائیان و هندوان مطرح است

 های ارزشپایبندی به جوهر دین و . 1

 بنیادین دینی.

دلبستگی جمعی و عمومی به شعار، . 2

 مناسک و نهادهای دینی.

مشارکت و تمایل عملی به ظواهر و . 3

 مذهبی و دینی. های آیین

ش
ش

 

  بعد فرهنگی

میراث فرهنگی هر ملت که در هویت 

ملی آن مؤثر است، مشتمل بر 

 های شیوهمناسک عام،  ی مجموعه

، ها اسطورهاعیاد و -معماری، سنتها

 باشد می فولکلورعرف و 

 

 عام های سنتو  ها آیین. 1

 و اعیاد و فرهنگ عام ها جشن. 2

 سنتی های ارزش. 3

 لباس و طرز پوشش. 4

 بنا و مکانمعماری . 5

 رسوم. 6

 عرف. 7

 هنرهای ملی و بومی. 9

ت
هف

 

زبان هر ملت تنها وسیله سخن گفتن  بعد زبانی و ادبی

و روابط خرد و  ها نیازمندیو رفع 

کالن با یکدیگر و با جهان پیرامون و 

گذشته، حال و آینده  های زمانبا 

 است.

ادبیات علمی، فلسفی، سیاسی و ... به . 1

 ها. نهای مربوط به آ شخصیتهمراه 

 های شخصیتآثار منظوم ادبی و داستانی و . 2

 ها آنمهم 

 ادبیات عامه. 3

 زبان رایج کشور. 4

 موسیقی ملی. 5

 (193،1379 )حاجیانی 

 روش تحقیق

های توصیفی قرار دارد. در این پژوهش محقق  روش پژوهش حاضر در حوزه پژوهش

ء یا مطلب چگونه  ، شیمتغیر خواهد بداند پدیده، میبه دنبال چگونه بودن موضوع است و 

آید. در بعد  تحقیقات کاربردی به حساب می جزواست. این پژوهش از نظر هدف 

 شود. ریزی استفاده می گیری و برنامه کاربردی از نتایج در تصمیم

مطالعات اجتماعی پایۀ هفتم متوسطه  درسی کتابجامعه مورد بررسی در این پژوهش 

درسی؛ تاریخ، جغرافیا و  های کتابدرسی تعلیمات اجتماعی شامل  های کتاب و اول
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اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی سابق است با توجه به موضوع و هدف مورد بررسی کلیه 

آوری  در این پژوهش برای جمع جامعه هدف مورد بررسی قرار گرفتند. های کتابدروس 

شد. با توجه به اینکه در این پژوهش از شمارش  اطالعات از تکنیک تحلیل محتوا استفاده

گیری  های خاصی در متن اندازه واحدهای محتوایی استفاده شد و تالش گردید تا ویژگی

جهت که به تحلیل و تفسیر  آن از وگیرد  محتوا در طبقۀ کمی قرار می لذا این تحلیل ،شود

هم استفاده شده  تحلیل محتوای کیفی پردازد می ها داده گذاری ارزش وکمی  های یافته

 است.

 

 تحقیق های یافته

 .شود میپاسخ داده  پژوهشی های یافته در موردنظرپژوهشی  های سؤالبه  جا، این در

هویت ملی در محتوای  های مؤلفهسؤال اول پژوهش: تا چه میزان 

 نوشتاری و تصویری کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم وجود دارد؟

ای نوشتاری مربوط به بعد به ترتیب باالترین فراوانی محتو های هویت ملی میان مؤلفهاز 

(، 39/10(، بعد سیاسی )51/12(، بعد تاریخی )57/13(، بعد جغرافیایی )60/24اجتماعی )

در  ( است.70/1( و در نهایت بعد دینی )88/4(، بعد زبانی و ادبی )10/7بعد فرهنگی )

ترین  ( و پایین13/16باالترین فراوانی مربوط به بعد فرهنگی )خصوص محتوای تصاویر، 

های  های مربوط به مؤلفه فراوانی 2و  1نمودار  است.  (716/0فراوانی مربوط به بعد تاریخی )

مطالعات اجتماعی پایۀ هفتم  هویت ملی را در دو بعد نوشتاری و محتوایی در کتاب درسی

 دهد. نشان می
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های هویت ملی در محتوای نوشتاری تصویری کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایۀ  : مؤلفه1 و 2نمودار 

 هفتم

محتوای نوشتاری و  بررسی میزان تشابه و تفاوت حضور نمادهای

 های کتابدرسی مطالعات اجتماعی و   تصویری بعد اجتماعی در کتاب

 درسی تعلیمات اجتماعی )ت.ج.ا(:

بعد »نمادهای محتوای نوشتاری و تصاویر از نظر  فراوانی 2 و 1در نمودار شماره 

درسی تعلیمات اجتماعی پایه  های کتاباجتماعی پایه هفتم و  کتاب مطالعات در« اجتماعی

 اول راهنمایی )ت.ج.ا( وجود دارد

هویت ملی در محتوای  های مؤلفهسؤال دوم پژوهش: تا چه میزان 

درسی تعلیمات اجتماعی )تاریخ، جغرافیا و  های کتابنوشتاری و تصویری 

 ی( وجود دارد؟اجتماعتعلیمات 

های هویت ملی در محتوای نوشتاری و تصویری  منظور بررسی نمادهای مؤلفه به

تعلیمات  و جغرافیا تاریخ،) درسی های کتابتعلیمات اجتماعی هر یک از این  های کتاب

 دهیم: قرار میصورت جداگانه مورد توجه  اجتماعی( را به
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های هویت ملی در محتوای نوشتاری و  بررسی نمادهای مؤلفه -1

 :کتاب درسی تاریختصویری 

های هویت ملی به  تاریخ از میان مؤلفه در کتاب درسی که دهد مینشان  ها بررسی

(، بعد سیاسی 14/52مربوط به بعد تاریخی ) ترتیب باالترین فراوانی محتوای نوشتاری

(، بعد زبانی و 48/4(، بعد اجتماعی )94/7(، بعد جغرافیایی )79/10(، بعد فرهنگی )42/12)

در رابطه با محتوای تصاویر باالترین  .باشد می( 61/0( و در نهایت بعد دینی )44/2ادبی )

بعاد دینی و زبانی و ادبی هیچ ( است و در مورد ا79/10فراوانی مربوط به بعد فرهنگی )

 .استتصویری مشاهده نشده 

 
 
 

 کتاب درسی تاریخ تصویری وهای هویت ملی در محتوای نوشتاری  : مؤلفه4 و 3نمودار   

های هویت ملی در محتوای نوشتاری و تصویری  . بررسی نمادهای مؤلفه2
 :جغرافیا یدرس کتاب

های هویت ملی در محتوای نوشتاری و  مؤلفهفراوانی و درصد نمادهای  3جدول شمارۀ 
ها به این نتیجه رسیدیم که در  رسیدر بر دهد. تصویری کتاب درسی جغرافیا را نشان می

درصد( و بعد  49/20کتاب درسی جغرافیا به لحاظ محتوای نوشتاری تنها ابعاد جغرافیایی )
ی تصاویر ابعاد جغرافیایی درصد( دیده شده است و در رابطه با محتوا 89/4زبانی و ادبی )

 شود. ( دیده می55/7( و فرهنگی )25/29)
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کتاب  تصویری ونوشتاری  محتوای درهای هویت ملی  های مربوط به مؤلفه فراوانی 6و  5نمودار 
 جغرافیادرسی 

های هویت ملی در محتوای نوشتاری و تصویری  . بررسی نمادهای مؤلفه3

 درسی تعلیمات اجتماعی: کتاب

این است که در کتاب اجتماعی بعد تاریخی در هیچ یا از دو سطح  مؤیداین بررسی 

های هویت ملی  و محتوای تصاویر دیده نشده است اما از میان سایر مؤلفه محتوای نوشتاری

( است. باالترین فراوانی 67/60نوشتاری مربوط به بعد اجتماعی ) محتوایباالترین فراوانی 

درصد(. محتوای تصاویر مربوط به  50مربوط به بعد اجتماعی است )تصاویر هم  محتوای

 ( بعد از بعد اجتماعی باالترین فراوانی را دارند.41/7( و جغرافیایی )26/9ابعاد فرهنگی )
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های هویت ملی را در دو بعد نوشتاری و تصویری در کتاب  های مربوط به مؤلفه فراوانی 8و  7نمودار  

 درسی اجتماعی

های هویت ملی  سوم پژوهش: نسبت تشابه و تفاوت حضور مؤلفه سؤال

 مورد بررسی تا چه میزان است؟ های کتاب مجموعه دودر 
مجموع »بررسی میزان تشابه و تفاوت حضور نمادهای نوشتاری و تصویری 

درسی  های کتاب و کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم در «ابعاد هویت ملی

 )ت.ج.ا(: تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی تحصیلی

درسی مطالعات اجتماعی   : فراوانی نمادهای محتوا و تصاویر از نظر ابعاد هویت ملی در کتاب8جدول 

 درسی تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی تحصیلی )ت.ج.ا( های کتاب وپایه هفتم 

 تعلیمات اجتماعی )ت.ج.ا( های کتاب کتاب مطالعات اجتماعی درسی های کتاب

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 50/65 769 76/74 705 محتوای نوشتاری

 31/55 125 52/45 279 تصاویر

 

فراوانی و درصد حضور نمادهای ابعاد هویت ملی را از نظر محتوایی و  8جدول شمارۀ 

 درسی های کتابمطالعات اجتماعی پایۀ هفتم و مجموع  تصویری در دو کتاب درسی

شود  که مالحظه می طور هماندهد.  تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی )ت.ج.ا( نشان می

 نمادهای ابعاد هویت ملی از نظر محتوایی نوشتاری در کتاب درسی مطالعات اجتماعی

درصد است. در رابطه با تصویر، فراوانی حضور  50/65برابر با  ت.ج.ادرصد و در  76/74

تعلیمات  درسی های کتابدرصد و در  52/45 این ابعاد در کتاب مطالعات پایه هفتم

درصد است. اطالعات مندرج در این جدول  31/55 اجتماعی پایه اول راهنمایی )ت.ج.ا(

 کتاب درسی وای نوشتاریدهد فراوانی حضور نمادهای هویت ملی در محت نشان می

 های کتاب تصاویر دربیشتر است اما فراوانی حضور این نمادها  مطالعات اجتماعی پایه هفتم

 تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی )ت.ج.ا( بیشتر است. درسی
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های مربوط به ابعاد هویت ملی در دو بعد نوشتاری و تصویر را  فراوانی 24و  23نمودار 

اول  پایه اجتماعیدرسی تعلیمات  های کتاب و طالعات اجتماعی پایه هفتمم های کتابدر 

 کشد. ت.ج.ا( را به تصویر می)راهنمایی )سابق(

 
 

درسی  های و کتابمطالعات اجتماعی  درسی کتابدو ابعاد هویت ملی در  : مقادیر خی8جدول 

 )ت.ج.ا( از نظر محتوا و تصاویر تعلیمات اجتماعی

 سطح معناداری درجه آزادی دو خیمقدار  محتوا

 001/0 1 199/21 محتوای نوشتاری

 029/0 1 78/4 تصاویر

 

2= 2/21شده ) دو محاسبه دهد خی ، نشان می8نتایج جدول شماره   
 برای مؤلفۀ محتوای )

2= 635/6) 1دو جدول در درجه آزادی  نوشتاری در ابعاد هویت ملی از خی
تر  ( بزرگ

گیریم بین نسبت  درصد اطمینان نتیجه می 99بنابراین با  ؛شود رد میبوده و فرض صفر 

و بین دو کتاب مطالعات اجتماعی  حضور ابعاد هویت ملی از جهت محتوای نوشتاری

 ت.ج.ا( تفاوت معناداری وجود دارد.) اجتماعیدرسی تعلیمات  های کتاب

  2= 78/4شده ) دو محاسبه دهد خی ، نشان می8نتایج جدول شماره
 برای مؤلفۀ )

2= 841/3) 1دو جدول در درجه آزادی  تصویر در ابعاد هویت ملی از خی
تر  ( بزرگ
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گیریم بین نسبت  درصد اطمینان نتیجه می 95بنابراین با  ؛شود بوده و فرض صفر رد می

و مطالعات اجتماعی پایه هفتم   ر بین دو کتابحضور ابعاد هویت ملی از جهت تصاوی

ت.ج.ا( تفاوت )درسی تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی تحصیلی )سابق( های کتاب

 معناداری وجود دارد.

 

 گیری نتیجه و بندی جمع

از مسائل اساسی و ضروری هر جامعه است و  یابی هویتبا توجه به اینکه هویت ملّی و 

های فرهنگی، دینی، سیاسی و اجتماعی کشورهاست،  گاه سیاست درسی تجلّی های کتاب

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم و 

پایه اول  درسی تعلیمات اجتماعی )تاریخ، جغرافیا و تعلیمات اجتماعی( های کتاب

. باشد می پژوهش و بررسی العه،( از منظر هویت ملی مورد مطراهنمایی تحصیلی )سابق

های توصیفی قرار دارد. جامعه مورد بررسی در این  روش پژوهش حاضر در حیطۀ پژوهش

درسی تاریخ، جغرافیا و  های کتابمطالعات اجتماعی پایۀ هفتم و  پژوهش کتاب درسی

درسی  های کتاباجتماعی است. با توجه به موضوع و هدف مورد بررسی کلیه دروس 

آوری اطالعات از تکنیک تحلیل محتوا  هدف مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمعجامعه 

 استفاده شد.

( ها فرضیهکه میزان قابل توجه حضور ابعاد هفتگانه هویت ملی در فصل اول ) یازآنجای

 چراکه است، تأیید مورد فرضیه اول% ذکرشده است بنابراین از بعد محتوای نوشتاری 70

مطالعات اجتماعی پایه هفتم  درسی کتاب درهویت ملی  هفتگانه ابعاد کارگیری بهمیزان 

آن میزان  علت و باشد مین تأیید این فرضیه محتوای تصویری مورد در اما است% 76/74

که  باشد می% 51/45محتوای تصویری  بخش درهفتگانه هویت ملی  ابعاد در کارگیری به

 ،جغرافیا ،تعلیمات اجتماعی )تاریخ های کتابدرمجموع، بررسی  .است% 70 عدد از کمتر

تصویری این  محتوای% 59/58 ونوشتاری  محتوای% 50/65 میزان اجتماعی(، تعلیمات

این  شود میکه مالحظه  طور به ابعاد هفتگانه هویت ملی اختصاص یافته است همان ها کتاب

بنابراین  باشد می( %70در فرضیه ) موردنظرمقدار کمیت پایین تراز میزان قابل توجه 



 1395، بهار2، شماره اولریزی درسی، سال  در برنامه های کیفی فصلنامه پژوهش                                 160

در  .گردد میکتاب درسی مورد بررسی فوق رد  سه هرمجموع  مورد در فرضیه دوم

درسی تعلیمات  های کتابمطالعات اجتماعی پایۀ هفتم نسبت به  کتاب درسیواقع، 

 ا( روند رو به بهبودی را طی کرده است.ج.اجتماعی پایه اول راهنمایی تحصیلی سابق )ت.

 های کتابمحتوای نوشتاری و محتوای تصویری  بین در توجه به اینکهبا در نهایت، 

. این بدان معنا است شود میهم رد  فرضیه سوم موردبررسی تفاوت معناداری وجود دارد،

هویت ملی در محتوای نوشتاری و تصویری کمتر  گانه هفتی ابعاد ها مؤلفهکه تشابه ارائه 

 است. ها آناز تفاوت ارائه 

  بردیرکا ها یشنهادپ

بنابر پژوهش صورت گرفته در خصوص کتب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم 

خاص  شناختی روانو مبانی علمی، منطقی و  محتوا و تصاویر مورد تحلیل نیازمند بازنگری

 تألیفباشد هرچند در  مستمر و پایدار می روزآمدی بهو همچنین نیازمند  باشد مید خو

و توسعه آغاز گردیده است اما به دلیل  تحول سطه نهضت تغییر،کتب دوره ابتدایی و متو

 های آسیب توان میو بدون مبنای علمی و عملی هم  زده شتاباهمیت این دوره تغییرات 

 :گردد میبنابراین پیشنهاد  ،بیشتری را به فرایند تربیت و محصوالت این نظام وارد نمایید

صص و متشکل از برنامه ریزان متخ میکتب درسی تی تألیفطراحی، تدوین و  در .1

باشند که مجهز و حضور داشته  شناس جامعهتربیتی و  روانشناس ، معلمان باتجربه،درسی

 باشند. روز بهمسلح به دانش و مهارت 

قرار  بررسی وو به طور مستمر مورد نقد  ماهه سهدوره زمانی  کتب درسی در یک-2

 گیرند.

ان به طور مداوم در آموز دانشبه عنوان همراه و یاور همیشگی  آموز دانشوالدین -3

 وهمسو  غیررسمیرسمی و  های آموزشمعرض تغییرات کتب درسی قرار گیرند تا 

 شوند. هماهنگ

و کشورهای توسعه یافته  المللی بینو تغییرات کتب درسی به تغییرات  تألیفدر -4

 توجه شود و تغییرات همسو لحاظ گردد.
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کتب درسی تیم تحلیل محتوای کتب درسی به صورت تخصصی  تألیفه در گرو-5

 رصد و لحاظ نمایند. را تغییراتتمام  و باشندمستمر داشته  فعالیت وحضور 
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