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 چکیده

سطه به نم     شی مطالعات اجتماعی دورۀ اول متو سی میزان توجه محتوای آموز ادها، هدف این پژوهش برر

یی بوده، جامعۀ آماری تحلیل محتوا -ها و عناصللر هویت ملی بوده اسللت. روش پژوهش توصللیفی  مؤلفه

لیست  بوده که از طریق چند چكهای مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه  پژوهش، تمامی مطال  کتاب

ت ملی مورد های هوی  تمامی محتوای آنها )به عنوان وا د تحلیل( از نظر میزان توجه به نمادها و مؤلفه           

شان می   سی قرار گرفت. نتایج پژوهش ن سی به تقویت هویت م دهد، توجه کتاببرر لی گذرا های مورد برر

لی بیش از  د های تاریخی و مشللاهیر مانند آثار و مکانبوده اسللت، به این معنا که به برخی از نمادها م

شد         سیار کم توجه  شده و یا ب صالً توجهی ن سرود ملی یا ا شده و به برخی مانند پرچم و  ست. در   توجه  ه ا

مادهای هویت ملی مورد بی     ها و تصلللویرهای این کتاب    ها، صلللفحه  میان درس  ر توجهی قراها برخی ن

سجام در جامعه با توجه به اهمیت  .اندگرفته ستفاده از این   هویت ملی و تأثیر آن در ایجاد همگرایی و ان ا

سالت تواند بهتحقیق می ست    عنوان یکی از ر سیا شی مورد توجه ویژۀ  ن و مؤلفان گزاراهای مهم نظام آموز

 های درسی قرار گیرد.کتاب

شی، هویت اول متوسطه، مطالعات اجتماعی، نظام آموز ۀهای درسی، دورکتاب واژگان کلیدی:

 ملی. 
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 مقدمه

ای در ایجاد، تقویت یا تحوالت هویتی و امروزه نظام آموزشی هر کشور نقش گسترده

آغاز و به  دوران نوجوانیانسان در  تشخصی هویت و نماید. از طرفی،هویت ملی ایفا می

. بنابراین گرددمیام یافته و تثبیت به همان صورت قو، اغل  هر نحوی که شکل گیرد

ای برخوردار است. بخشی آن در دوره نوجوانی، از اهمیت ویژهتقویت هویت ملی و هویت

تواند ویژه مطالعات اجتماعی )به جهت فلسفه و اهداف این درس( میمحتوای آموزشی، به

عنوان بهمفهوم هویت های هویت ملی داشته باشد. نقش مهمی در تقویت عناصر و مؤلفه

از این واژه  .است یمتعدد و مفاهیم معانی، دارای ترین مفاهیم اجتماعیچیدهیکی از پی

، زمینه مطالعاتی، سطح هاهدف با توجه به خاستگاه، موضوع، مختلف، علمیسوی محافل 

 :1386، )مقصودی ه استمورد توجه قرار گرفت ای متفاوتیبه گونه پژوهشتحلیل و ابزار 

پیوند خورده و بسیاری از مطالعات و توسعه  1مفهوم هویت با نام اریکسون (. اغل 84

یك مفهوم را هویت  اریکسون. صورت گرفته استهای او نظریهبر مبنای یتی های هومدل

که فرد بدان پایبند است، تشکیل  هاییهدف ها، باورها وسازمان یافته از خود که ارزش

 . (2004 ،2)یومانا، تعریف نموده است شده

تشخیص تمایز و تشابه به معنایابی نزد فرد ، زیرا هویت یك فرآیند استبنابراین 

یابی مفروض پنداشته شده، چرا در فرآیند هویت ،3وجود دیگریهمچنین  بستگی دارد،

این فرآیند و نیز معنا دارد  ،که شباهت و تفاوت در میان  داقل دو شیء یا دو فرد

بلکه عاملی فعال  ،یابی موجودی منفعل نیستفرآیند هویت در فردیعنی است.  4بازاندیشانه

-)نوچه گران استهویت منبع معنا برای کنش 5گیدنز زعمدر معنادهی و تفسیر است. به 

ای از عالیم، آثار مادی، زیستی، فرهنگی و را مجموعه آنشیخاوندی (.  43: 1383 فالح،

که موج  شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه یا اهلیتی از اهلیت دیگر  تعریف کردهروانی 

منابع و نظرات اندیشمندان مختلف  اکی است  ۀ. مطالعشودو فرهنگی از فرهنگ دیگر می

هویت ، هویت نژادی، ویت فردیهویت اجتماعی، هکه هویت دارای انواع مختلفی شامل 

                                                           
1 - Erikson  

2 - Umana 

3-  other 

4-  reflexive 

5- Giddens 
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 ستهویت ملی ا هویت فرهنگی و، نیهویت فیزیکی جسما، ایهویت  رفه، اخالقی

  (.6: 1379، شیخاوندی)
اغل  هویت ملى را پردازان اجتماعی، است. نظریه ملیها، هویت هویتیکی از انواع 

پذیرى از طریق خانواده، مدرسه دانند که توسط فرد طى جامعهآخرین هویت اکتسابى مى

باالترین سطح هویت جمعى در هر ( و 13: 1379 )شیخاوندی، شودو رسانه کس  مى

ای هویت ملی به عنوان پدیدهاز نظر تاریخی (. 142: 1375 )عبدالهى، کشورى است

با  گیری آن مقارنو شکل شودتلقی می سیاسی، محصول دوران مدرن اروپا -اجتماعی

(. هویت ملی به دلیل تأثیر 101: 1386)علم،  گیری ملت به معنای امروزی آن استشکل

ترین مهم ،های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و  تی اقتصادیزیادش در تمامی  وزه

های ترین سطح هویت در تمامی نظام(، فراگیرترین و در عین  ال مشروع1383)ا مدی، 

این پدیده بجای مفهوم کاراکتر ملی از نیمه دوم قرن  (.1383 ) یدری، اجتماعی است

  (. 522: 1378 )اشرف، لوم اجتماعی استهای عاخیر رواج یافته و از ساخته

انسجام و همبستگی یك  تقویتنظر به اهمیت مقوله هویت ملی و نقش مهم آن در 

این پژوهش در پی آن است که های آموزشی، و همچنین نقش بسیار مهم نظام جامعه

اول متوسطه را به لحاظ میزان توجه به  های درسی مطالعات اجتماعی دورۀمحتوای کتاب

 نمادهای هویت ملی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. 

 

 مبانی نظری  

های متعددی با توجه به اهمیت و جایگاه مقوله هویت ملی برای این مفهوم، تعریف

بر عناصر یکپارچه کننده وا د سیاسی مستقل تأکید  هااین تعریفبرخی از ذکر شده است. 

های مثبت به عوامل و عناصر و الگوهای ای از گرایشات و نگرشد و آن را مجموعهدارن

بخش و یکپارچه کننده در سطح یك کشور به عنوان یك وا د سیاسی تعریف هویت

منظور از هویت ملی ا ساس درونی فرد درباره کشور،  (.197: 1379 ) اجیانی، کنندمی

ها، آثار فرهنگی و نی از تاریخ، فرهنگ و سنتملت و موطن و هرگونه نمادی است که نشا

ساخته و  وجدید  یاز منظر سیاسى، هویت ملى مفهوم .تاریخی در آن وجود داشته باشد

ناشى از دو پدیده است، یکى  است وشناسى مدرنیته شناسى و معرفتپرداخته هستى

گیرى و فرآیند عبور تاریخ از مرا ل خاص همراه با تحوالت گوناگون که منجر به شکل

 یدیگر و شودبروز عصر ناسیونالیسم در نهضت رنسانس در چارچوب مفهوم ملت مى
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شود و جایگزین هویت دینى اى است که تعبیر به هویت ملى مىمحصول فرآیند یا فرآورده

  (.164: 1388، عباسپور و ملکی) نظام کلیساى قرون وسطى شد در

، هویت ملی همان ا ساس تعلق و تعهد نسبت به اجتماع ملی و هاتعریف برخیدر 

ها، تعریفبرخی در  (.197: 1379 ) اجیانی، نسبت به کل جامعه در نظر گرفته شده است

مشترکات ملی و دلبستگی بدان را عنصر ای نیز تأکید دارند. عده هویت ملیبه جنبه روانی 

ها ها و وابستگیای از ویژگیرا به عنوان مجموعه اند و آناصلی تعریف هویت ملی دانسته

-و پیوندهای جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی، اجتماعی و قومی که زندگی انسانی را دربرمی

: 1379 االمینی،)روح کنندکند، تعریف میبالد و افتخار میگیرد و عضو جامعه به آن می

21 .) 

های هویت ملی و میزان اهمیت آنها، میان اندیشمندان اختالف نظر در مورد مؤلفه

ای فرهنگ را در دانند و عدهترین مؤلفه میوجود دارد، در  الی که برخی زبان را مهم

ترین مؤلفه هویت شان به تاریخ بوده، آن را بنیادیدهند، برخی نیز نگاهجایگاه اول قرار می

 (.32: 1386)ذوالفقاری،  شمارندملی برمی

 :عد اجتماعیبُ الف( عبارتند از:ترین آنها مهمهویت ملی دارای ابعاد گوناگونی است که 
برقراری  و اش ارتباط داردبه ارتباط و کیفیت روابط اجتماعی فرد با نظام اجتماعی عدبُاین 

 ب( .دنگردزیرا این روابط باعث نظم اجتماعی می ،روابط دوستانه و عاطفی مربوط است
به آگاهی مشترک اشخاص و افراد یك جامعه از گذشته تاریخی و  عداین بُ :عد تاریخیبُ

گردد و مانع جدا شدن ها میا ساس تعلق به آن است که این خود موج  پیوند میان نسل

اریخی خود تعریف و ترسیم ای با هویت تزیرا هر جامعه ،شودیك نسل از تاریخ خود می

محیط جغرافیایی تبلور فیزیکی، عینی،  :عد جغرافیاییبُ ج(  .(302: 1387)معمار،  شودمی

گیری هویت وا د ملی تعیین آید. برای شکلملموس و مشهود هویت ملی به  ساب می

افرادی که داخل یك مرز  :عد سیاسیبُ د( .محدوده مشخص یك سرزمین ضرورت تام دارد

دانند. این خود را عضو نظام سیاسی می هستند، آن تابع قوانینو  کنندملی زندگی می

گردد و توانایی و قابلیت عشق و عالقه به نظام باعث تقویت همبستگی و پیوند ملی می

 ه( .(7-6: 1379 )شیخاوندی، دهد کومت را برای اعمال نفوذ در قلمرو خود افزایش می
گیری هویت ملی های مذهبی در شکلداشتن اعتقاد به دین و مناسك و آیین :عد دینیبُ

و موج  دلگرمی، سرزندگی و نشاط  بوده. مذه  در روابط اجتماعی نیز مهم استمؤثر 

گیرد که به کلیه ابعاد فرهنگی هر نظام اجتماعی را دربر می :عد فرهنگیبُ و( .گرددمی
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های تاریخ یك ملت دهد و نشانهگاه ما را تحت تأثیر قرار مینحوی خودآگاه یا ناخودآ

زبان یك ملت، نظام معنایی یك ملت  :عد زبانیبُ ز( .(66: 1378 )ورجاوند، آیدبشمار می

 گیری و انتقال فرهنگ است. ای برای  فظ و شکلاست و وسیله

متقابل  وابستگی  داند: باور مشترک و تعهدمی عدبُ(، ملیت را دارای پنج 1383) میلر

 به یك قلمرو خاص  قدمت تاریخی  منش فعال  و فرهنگ عمومی. هویت عامل پیوند

نفسی افراد ملت از داشتن هویتی مشترک رود و همدلی و همها به شمار میملت دهندۀ

گردد. هویت هر شود. بنابراین هویت ملی سب  و دت و یکپارچگی مردم میناشی می

ای که بدان تعلق دارد یا ا ساس اش در رابطه با جامعهاز کل هویتفرد، به صورت بخشی 

کردن هویت (. از طریق درونی31: 1385 )رواسانی، گیردکند که تعلق دارد، شکل میمی

برد و نوعی دلبستگی و وطنان پی میملی است که فرد به تشابهات ملی خود با سایر هم

های خود در مقام عنصری از ند، به تفاوتکتعهد به آنها و جامعه در خود ا ساس می

ها، پیوند او را با جامعۀ خویش استحکام شود و این آگاهی از تفاوتجوامع دیگر آگاه می

 (.1387)صالحی،  بخشدمی

. 1هویت ملی را شامل موارد زیر برشمرده است:  ۀفر، عناصر تشکیل دهندرزازی

های ملی، استقالل ین، سرود ملی، سنتهای ملی: میزان تعهد و دلبستگی به سرزمارزش

های انسانی: . ارزش2کشور، تاریخ کشور، پرچم، آثار ملی، مشاهیر ملی و رهبران سیاسی، 

های اجتماعی: ا ساس .  ارزش3همیاری به نیازمندان و ا ساس همبستگی با سایر ملل، 

یبندی به فرامین های دینی: پا.  ارزش4همبستگی با جامعه و رعایت مقررات اجتماعی و 

 ( .105-103: 1379فر، دینی و شرکت در مراسم دینی )رزازی

ند از: کننده هویت ملی عبارتها و عناصر سنتی و مدرن منسجمبه زعم امینیان، مؤلفه

مشترکات قومی، نژادی، تاریخ مشترک، دردها و رنج های مشترک و امتیازات و افتخارات 

گ و پیروزی، تهدید و تصور تهدید مشترک و امید به مشترک، ادبیات و زبان مشترک، جن

 آینده مشترک، آگاهی و ا ساس تعلق و تعهد به یك چارچوب مشخص و یا  تی انتزاعی

 (.74-73: 1386، )امینیان

توان تقریباً به یك تعریف مشترک رسید و آن در تعاریف مختلف از هویت ملی، می

گذارنند، دارای منشاء مشترک سرزمین  یات میها که در یك اینکه جماعتی از انسان

های پیشین منافع مشترکی دارند، آداب و رسوم مشترک دارند و اکثریت هستند، از زمان

ای مشترک دارند و اعضای آن، کم و دارای زبانی یکسان هستند. اعضای یك ملت گذشته
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وانند در تشکیل ملت تبیش از این گذشته آگاهی دارند. عناصر بسیار و گاه ناهمگنی می

مؤثر باشند، نظیر: جغرافیا، عوامل نژادی، زبان یا اجماع عمومی که در خالل تاریخ فراهم 

رسد که برای آنکه یك جمع ملی پدید (. چنین به نظر می236: 1367 )بیرو، آمده است

آید، نه تنها باید یك فرهنگ کمکی غال  وجود داشته باشد، بلکه باید زمینۀ مشترک 

زش نیز پدید آمده باشد تا موجبات یکپارچگی و اجماع کم و بیش آشکار اعضای ملت ار

 .(29: 1387)طالبی، را فراهم آورد

هایی مانند تاریخ، زبان، اعتقادات مؤلفهها و کارکردهای متعددی دارد. هویت ملی نقش

ك جامعه ها، آداب و رسوم، نهادهای اجتماعی و نژاد که عناصر متشکله فرهنگ یو ارزش

از آگاهی به خود، به جامعه، به فرهنگ، به تاریخ و به  شکلی ،(1382پور،)جاللی هستند

که نوعی انسجام رفتاری و الگوی یکسان قضاوت  ،(11: 1382 رجایی،) کندآینده را القا می

، ایجاد پیوستگی و ملی هویتمهم کارکردهای  از یکی .کندو عمل در جمع ایجاد می

شکل گرفت و اشخاص تحت آن یك جامعه همانندی است. وقتی این هویت در بین مردم 

های مشترک و ایجاد انگیزه در  فظ یکپارچگی کشور، ایجاد و دت، آرمان ،تربیت شدند

تحوالت دوران از طرفی،  گردد.فشانی در این راه میسر میمقابله با خطرها و ایثار و جان

ای از شناسایی و مشروعیت شهروندانش اعث شد که وا دهای سیاسی به درجهمدرن ب

 . (همان) نیاز داشته باشد

دار و اصیل یك هویت ملی و ریشه ایران به عنوان مهد فرهنگ و تمدن جهان، دارای

اند و مرزهای ایرانیان از دوران باستان تاکنون در فالت ایران زندگی کرده ۀهم ،است

زبان و ادبیات  همچنین. استبخش مکان و بوم زیست آنان این فالت هویتجغرافیائی 

 ۀجامع(. از طرفی، 133: 1383، زاهد) است ایرانفارسی یکی از عوامل مهم هویت ملی 

است.  هویت دینی بوده یك همواره دارای ،ایرانی در طول تاریخ پر فراز و نشی  خود

سلسله بزرگ ایرانی قبل دیگر  ودار بوده ای مذهبی برخوراز وجهه،  کومت هخامنشیان

 نمودندزرتشت توجیه می نهای  اکم خویش را با دیاز اسالم یعنی ساسانیان نیز ارزش

مهمی از هویت ملی ایران  ۀبه عنوان پای مدین اسالبا این وجود،  .(12: 1382 رجایی،)

درصدی مردم مسلمان ایران و  98  دود شود. وجود ا ساسات مذهبی و ترکی تلقی می

تحوالتی که این دین در طول تاریخ به وجود آورده، مؤید این ادعاست که اسالم یکی دیگر 

را با دین تطبیق  ایرانی شود. اجداد ما عناصر اصیل ملیاز ارکان هویت ملی ایران تلقی می

 اندنداشته  فظ کرده را که با دین تعارض ایرانی اند و آنچه را از آداب و رسوم قومیداده
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نظام سیاسی ما ریشه در باورها و  ه(. از طرف دیگر با توجه به اینکه امروز1379 فر،)ثاق 

تواند مورد توجه قرار های مذهبی مردم ایران دارد، لذا در تعیین نوع هویت ملی میآرمان

آید و به زعم جمعی هر جامعه به  ساب می ۀارادقوۀ گاه چرا که نظام سیاسی تجلی  گیرد

های . تاریخ و سرنوشت مشترک نیز از دیگر مؤلفهاستمؤلفه اصلی هویت ملی  برخی،

هویت ملی است. سایر مشترکات و نمادهای ملی اعم از پرچم، ا ساسات ملی، قانون 

ها  و اعیاد ملی جزئی از هویت ملی اساسی به عنوان میثاق ملی، آداب و رسوم، جشن

 (.17: 1380)یوسفی، هستند

کودکی،  شود، اما در دورۀآغاز می گرچه هویت و شخصیت انسان از همان زمان تولد

دچار تغییرات و تحوالت مختلفی شده و در این دوران هویت هر فرد تا  جوانینوجوانی و 

ترین مر له به عنوان مهم شود. دوران نوجوانیاندازه زیادی شکل گرفته و تثبیت می

مترادف با پیشرفت، استعداد، فعالیت و دستیابی به هویت،  و هشدمحسوب  زندگانی هر فرد

های شکوفاترین فردی است که با توجه به توانایی ،واننوج. استباوری، خالقیت و غیره دین

 (.1380نوشی،)ربانی و شاه خود دست یابد هایهدفتواند به پذیری میمختلف و ریسك

های کودکی به  قوق پذیریالی از عالیق و آسی ای انتقمر له آن را ،سازمان ملل متحد

در این دوران هر فرد (. 1391)بختیاری و فرخی،  است تعریف نموده و وظایف بزرگسالی

های اجتماعی، عاطفی، فرهنگی، جسمانی، ذهنی، شایستگی دچار تغییرات زیادی در زمینه

در مقابل آشفتگی هویت یابی هویت ، فرد در مر لۀشوند و در این سنسیاسی و غیره می

 قرار دارد.

و تحوالت آن  آنان از خویشتن و به تبع آن هویت جمعی و هویت ملی افرادتصویر 

گیرد. سهم این قرار مى های مختلفساز متعددی در طول زمانتحت تأثیر منابع هویت

ط ایجاد یابد، گاهی یکی از این منابع به مؤلفه مسلساز در گذر زمان تغییر مىمنابع هویت

پاید که منابع نوظهوری جای منابع مسلط ولی دیری نمی ،گرددهویت جمعی تبدیل مى

یابی جوانان با مسائل مسئله هویت(. همچنین 1388، عباسپور و ملکی) گیرندقبلی را مى

هایی ها و کجرویبسیاری از انحراف مهم یکی از دالیلو مشکالت مختلفی روبرو است و 

، ملی هویتزیرا کاهش ا ساس هویت ملی افراد است.  ،شوددیده میکه در اجتماعات 

آمیز هویت یتگیری موفقالزمه نظام اجتماعی است و هرگونه تأخیر یا انحراف در شکل

 .(1391، صادقیو  آبادیشاهزارع) تواند منجر به پراکندگی یا بحران هویت شود، میملی

توان به موقعیت که از جمله آنها می گیری هویت نقش دارندعوامل متعددی بر شکل



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    70 

های همساالن، نظام اجتماعی، گروه-اجتماعی، جنسیت، محل سکونت، پایگاه اقتصادی

 های مختلف اشاره نمود. آموزشی، خانواده و رسانه

تر و سازی نقش آن از سایر نهادها پررنگدر امر هویتیکی از عوامل مهمی که 

تواند از یك سو با تربیت نظام آموزشی است. این نظام میرسد، ثیرگذارتر به نظر میتأ

معلمان شایسته، آگاه و دلسوز به فرهنگ و هویت ایران، آنان را با مبانی نظری این مهم 

آشنا سازد و از سوی دیگر با اقدامات بنیادی و سازنده، از جمله تجدیدنظر در وضع مدارس، 

های تدریس مناس ، به استفاده از روشهای درسی و به ویژه تحول در محتوای کتاب

های هویت ملی و دینی در تقویت و تعمیق این ر بازکاوی و تبیین ابعاد و مولفهمنظو

مصادیق بکوشد. آموزش و پرورش باید با ایجاد تعامل و تناس  و به وجود آوردن فرهنگ 

در کشور  های مختلفی که همزمانها و گروهاسالمی بین نسل -و هویت مشترک ایرانی

ها در تعریف از مفهوم و مصادیق هویت وجود کنند، تعارضی را که بین نسلزندگی می

( و با شناساندن میراث بزرگ تمدن پیشین ایران 1386نژاد، )شعاری دارد، از میان بردارد

در خارج روی این تمدن در عصر  اضر که بخشی از آن هنوز های پیشو معرفی ظرفیت

دهد، به این مهم یاری به  یات خود ادامه می -ایرانی تمدنی در  وزۀ -از مرزهای ایران

  .(1387)خدایار و فتحی، رساند

های فرهنگ خاص و ، انعکاسی از اولویتنیز چیستی و چگونگی آموزش در مدارس

(. میلر 1383)میلر، ها به نسل در  ال رشد استتمایل به القای آن اولویت نشان دهندۀ

هایی دانست که در آن هویت ملی مشترک، زایش رس را باید از جمله مکانمعتقد است مدا

های قومی شوند. در مورد واقعیتیابد و کودکان آماده شهروندی دموکراتیك میدوباره می

توانند به شی از هویت ملی داشته باشند، مدارس میتازه وارد که ممکن است درک مشوّ

خانواده باشند. بنابراین مدارس باید ویژگی عمومی بخش محیط فرهنگی منزله عامل تعادل

های قومی متفاوت در آنجا با هم آشنا شده و به طور مشترک داشته باشند و اعضای گروه

 (.1383)میلر، آموزش ببینند

توان به آنها می ۀهای مختلفی است که از جملنظام آموزشی دارای عناصر و مؤلفه

آموزان، فضا، زمان و های آموزشی، معلم، دانشرسانهها، محتوای آموزشی، مواد و هدف

غیره است. تجلی تمام موارد مذکور در محتوای آموزشی نمایان بوده و اغل  تجربیات 

های محتوای یابد. یکی از مهمترین بخشیادگیری از طریق محتوای آموزشی انتقال می

ترین ابزار نظام آموزشی های درسی از جمله مهمهای درسی هستند. کتابآموزشی، کتاب
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ای آموزان نقش گستردهاست که در انتقال و تعمیق هویت ملی در ذهن و شخصیت دانش

های فرهنگی، دینی، سیاسی و اجتماعی کشورها گاه سیاستها تجلیدارد. از آنجا که کتاب

ای ساماندهی و تدوین شوند که خودشناسی ملی و ها باید به گونههستند، این سیاست

ویت ملی دانش آموزان را افزایش دهند. به عبارتی دیگر دانش آموزان را با چیستی و ه

های آن آشنا ها و مصداقمفهوم هویت در سطوح مختلف فردی، جمعی و ملی و مولفه

 (.1387)خدایار و فتحی، سازد

تر و سازی از سایر نهادها پررنگهویت رسالت خطیر آموزش و پرورش در امر

تواند از یك سو با تربیت معلمان شایسته، رسد. آموزش و پرورش میبه نظر می ثیرگذارترأت

آگاه و دلسوز به فرهنگ و هویت ایران، آنان را با مبانی نظری این مهم آشنا سازد، و از 

سوی دیگر با اقدامات بنیادی و سازنده، از جمله تجدیدنظر در وضع مدارس، به ویژه تحول 

های تدریس مناس ، به منظور بازکاوی و سی و استفاده از روشهای دردر محتوای کتاب

های هویت ملی در تقویت و تعمیق این مصادیق بکوشد. بنابراین سوال تبیین ابعاد و مولفه

 :مطرح شده استقرار زیر  اصلی این پژوهش به

های درسی مطالعات اجتماعی دورۀ اول متوسطه به نمادهای به چه میزانی در کتاب 

 هویت ملی توجه شده است؟

 

 روش تحقیق
های درسللی مطالعات  ابش به دلیل بررسللی محتوای آموزشللی و کتاین پژوهروش 

ماعی دورۀ  فه         اجت مادها و مؤل به ن طه، از نظر میزان توجه  های هویت ملی،    اول متوسللل

های  آماری این پژوهش شامل تمامی کتاب و تحلیل محتوایی، بوده است. جامعۀ  توصیفی  

اول متوسللطه   ۀدوردر سللوم  و های اول، دوممطالعات اجتماعی جدیدالتألیف پایه درسللی

 اند، بوده است. درسی ملی طرا ی و تدوین شدهکه طبق برنامه

های در بخش تحلیل محتوایی، از آنجا که تمامی محتوای آموزشی، مطال  و صفحه

، به فوقو تصاویر( سه پایه ها ها، فعالیت)متن، تمرین های درسی مطالعات اجتماعیکتاب

گیری نشده است و کل آماری نمونه ۀاند، لذا از جامعطور کامل مورد بررسی قرار گرفته

 اند. آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته شده ۀها به عنوان نمونکتاب

مورد نیاز  گردآوری اطالعات برای های پژوهش،موضوع، ماهیت و هدفبا توجه به 

های تعیین شده در لیست برای بررسی فراوانی نمادها و مؤلفهچندین چك ازپژوهش، 



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    72 

های لیستدرسی استفاده شده است. برای ساخت چك هایکتابزمینه هویت ملی در 

های درسی سه های  اصل از بررسی و تحلیل محتوای کتاببندی دادهخالصه و مقوله

فرم طرا ی گردیده است که طبق آن های مختلف یك پایه مورد بررسی، بعد از بررسی

هایی های هر کتاب، تعداد کل صفحههای هر پایه، تعداد کل صفحهبتوان فراوانی کل کتاب

اند، را مورد بررسی های هویت ملی بودهنحوی دارای مطالبی مرتبط با نمادها و مؤلفهکه به

دف ساخت آن آورده شده های مرتبط با هکه در این فرم مقولهقرار داد. با توجه به این

است، روایی آن مورد تأیید پنج متخصص قرار گرفته شده است. پایایی ابزار نیز با توجه به 

ها ابتدا توسط هر یك از سه پژوهشگر به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت که مقولهاین

رهنگیان و بعد از آن در اختیار دو دبیر درس مربوطه و یك عضو هیات علمی دانشگاه ف

های مختلف تمامی افراد های مطالعات اجتماعی قرار گرفت و بعد از بررسیمدرس درس

اند، مورد های مورد بررسی دست پیدا نمودهمذکور به یك لیست وا د در زمینه مقوله

  قبول واقع شده است. 

زار ساخت ابهای گردآوری آنها، تعیین و تعیین نوع اطالعات مورد نیاز و روشبعد از 

بخش تحلیل محتوایی برای  آماریتعیین دقیق جامعهتعیین روایی و پایایی آن و  پژوهش

های درسی مورد های کتابهای درسی پژوهشگران، تمامی بخشتحلیل محتوای کتاب

هایی که دارای مطالبی که های آنها را مورد بررسی قرار داده و تمامی صفحهنظر و صفحه

اند را استخراج و آنها را در های مرتبط با هویت ملی بودهنمادها و مؤلفهبه نحوی مرتبط با 

درسی و اند. برای تحلیل محتوای سند برنامههای مورد نظر قرار دادهها و طبقهزیر مقوله

ها و مواردی که موارد مورد نظر های درسی، به روش توصیفی، فراوانی صفحهتحلیل کتاب

نمادهای هویت ملی که در این پژوهش است، آورده شده است. پژوهش قابل برداشت بوده 

های های ملی، هنر ایرانی، مکاناند: پرچم، سرود ملی، جشنمورد مطالعه قرار گرفته

های های سیاسی، نقشهتاریخی، آثار تاریخی، زبان و خط فارسی، مشاهیر ملی و شخصیت

 باشند. تاریخی و پوشاک می

 

 

 

 تحقیق ۀپیشین
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های مختلف  کایت از لزوم توجه نظام آموزشی و های پژوهشو بررسی یافته مطالعه

( 1381) آبادیای که لطفهای آنها به هویت ملی دارند. به گونههای درسی و کتاببرنامه

 64مدارس عملکرد ضعیفی در تقویت هویت ملی دارند و  گیرد،مینتیجه خود پژوهش در 

ه آموزش تاریخ، جغرافیا و ادبیات فارسی، هویت ملی و آموزان معتقد بودند کدرصد دانش

عمران و بر اساس پژوهش صالحی .کندروح ایران دوستی را در شاگردان تقویت نمی

ابتدایی نشده  های دورۀ(، توجه متعادلی به مقوله هویت ملی در کتاب1386) شکیبائیان

توانند نقش چندان موثری های نمیاست، به نمادهای ملی توجهی نشده است و این کتاب

ای و نمادین هویت ملی، که یکی از ابعاد مهم های اسطورهگیری و تحکیم مولفهدر شکل

 جانبه فردی و اجتماعی دانش آموزان است، داشته باشند.شخصیت و رشد همه

ای عالئم پوشاک با مجموعه ( در پژوهش خود نتیجه گرفته است که1384) بلوکباشی

کند. رمزگشایی از این ارتباطی و فرهنگ میان مردم جامعه برقرار میمادی، یك نظام 

عالئم و دریافت معانی آن، در گرو شناخت رفتارهای اجتماعی و فرهنگی مردم است و این 

  کنند.ها نقش مهمی در نگهداشت هویت اجتماعی فرهنگی مردم ایفا میارزش

 ۀهای درسی دورکتاب همۀ( در 1386) عمران و همکارانهای صالحیطبق یافته

کمترین ضری  اهمیت را مقوله فرهنگ غرب و بیشترین ضری  اهمیت را مقوله  ،راهنمایی

راهنمایی کمترین ضری   ۀمذهبی داشته است و در تمام صفحات کت  درسی دور –دینی

. اهمیت را فرهنگ غرب و بیشترین ضری  اهمیت را مقوله باستانی به دست آورده است

( که به تحلیل محتوایی بخش تاریخ کتاب مطالعات 1394) بخشروح ج پژوهشطبق نتای

اول متوسطه پرداخته، گفتمان و محتوای نگاه ایدئولوژیك کتاب  ، دورۀاجتماعی پایه نهم

درسی تاریخ معاصر ایران بر مبا ث تاریخی کت  درسی تاریخ معاصر در آموزش و پرورش 

توان ردپای آن را در ها از آن، میغم گذشت سالرچنان سیطره یافته که هنوز هم علی

شود، مشاهده اول و دوم نظام جدید نوشته می های جدیدی که برای مقاطع متوسطۀکتاب

های های بعدی تاریخ معاصر از جمله کتابکرد و رویکرد مذکور بر نگاه مولفان کتاب

 مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه سایه انداخته است. 

های درسی به که در کتاب گرفته استنتیجه خود ( در پژوهش 1383) شیخاوندی

های مردانه و شهری تر بر ویژگیهای هویت و فرهنگ قومی پرداخته نشده و بیشمقوله

  کید شده است.تأ
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دهد که هویت ملی در نظام ( نشان می1389) نیا و خامساننتایج پژوهش لقمان

بخشی برخوردار نیست. طبق نتایج درسی از وضعیت رضایت ر برنامهبه ویژه دآموزشی و 

دورۀ دبیرستان از نظر محتوا و شیوۀ های تاریخ کتاب ،(1387) پژوهش عبدی و لطفی

 فاقد محتوای الزم برای معرفی و تقویت تاریخ و هویت ملی است. شمشیری و نوشادی ،بیان

های تعلیمات اجتماعی، تاریخ تاباند که در کدر پژوهش خود به این نتیجه رسیده (1386)

گانه هویت ملی به صورتی متعادل و متوازن پرداخته راهنمایی به ابعاد یازده ۀو فارسی دور

 نشده است.
-است، با این یدههویت ملی تاکنون به انجام رس هایی چند در  وزۀند پژوهشهرچ

جدیدالتالیف مطالعات اجتماعی های  ال، در پژوهش  اضر برای اولین بار محتوای کتاب

 است. دورۀ اول متوسطه توسط محققین مورد تحلیل قرار گرفته

  

 های پژوهشیافته

یعنی بررسی میزان توجه به  –در این پژوهش برای پاسخ به سؤال اصلی تحقیق 

اول  ۀهای مطالعات اجتماعی دورهر یك از نمادهای ملی در کتاب -های هویت ملی مولفه

است.  تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ای هفتم، هشتم و نهم( مورد بررسیه)پایه متوسطه

اول متوسطه بر  های مطالعات اجتماعی دورۀهای  اصل از تحلیل محتوای کتابیافته

ها و نمودارهای زیر بیان شده های هویت ملی به تفضیل در جدولاساس نمادها و مولفه

 است:

 
متوسطه اول  ۀهای مطالعات اجتماعی دوردرصد میزان توجه کتابخالصه فراوانی و : 1جدول 

 به نمادهای هویت ملی

 نهم هشتم هفتم نماد                                                     پایه                         

 پرچم

 

 4 4 3 فراوانی

 36,36 36,36 27,27 درصد
 

 سرود ملی
 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 درصد

 81 37 11 فراوانی هنرمندان و... مشاهیر ملی، سیاسی،

 62,79 28,68 8,53 درصد

 7 0 9 فراوانی هاجشن
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 43,75 0 56,25 درصد 

  های تاریخیمکان

 نگاره و...(ها، سنگ)کتیبه

 24 29 68 فراوانی

 19,83 23,97 56,19 درصد

 آثار تاریخی

 ها، اسناد ، ظروف و...()سکه

 22 103 70 فراوانی

 11,28 52,82 35,89 درصد

 زبان و خط

 

 5 9 6 فراوانی

 25 45 30 درصد

 هنر

 

 6 7 19 فراوانی

 18,75 21,87 59,37 درصد

 های تاریخینقشه

 

 9 12 15 فراوانی

 25 33 42 درصد

متوسطه اول به  ۀهای مطالعات اجتماعی دور: فراوانی تفصیلی میزان توجه کتاب2جدول 

 نمادهای هویت ملی به تفکیك پایه

نماد
 مطالعات پایه نهم مطالعات پایه هشتم مطالعات پایه هفتم 

ن
پرچم  ایرا

 

 150و141و124صص روی جلدو 32و23و 19و17صص 48و 8و106صص 

جمع
 مورد 4 مورد 4 مورد 3 

ن
ش
ج

ی
ی مل

ها
 

 هادادن هدایا در جشن 139ص 

 آوراننقاشی هدیه146ص

 سابقه جشن نوروز146ص

جشن نوروز در زمان ما +  147ص

تصویر+ فعالیت در مورد سال 

 تحویل

نوروز هدیه فرهنگ ایران  147ص

در توضیح  152به جهانیان.ص

 ها: جشن مهرگان و جشن سدهواژه

 

 

.............................. 

جشن  -هاها و آیینجشن 69ص

فعالیت در  -جشن نوروز -پاشانآب

 های عصر صفویمورد جشن

عروسی روستای گیالن و  118ص

 بازی سنتی کهگیویه و بویر ا مد
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جمع

 مورد7 ------------- مورد  9 

ک
پوشا

 

 های مختلف رزمجامه 126ص

 پوشاک + سه نمونه تصویر 144ص

نقاشی بیانگر نوع پوشش  146ص

 است

نقاشی بیانگر نوع پوشش  86ص

 است

نقاشی بیانگر نوع پوشش  91ص

 است

تصویر گویای نوع پوشش  96ص

 است

نقاشی بیانگر نوع  102و  98ص 

 .پوشش است

ها بیانگرنوع نقاشی 65و  64ص

 پوشش است.

ها بیانگر نقاشی 76و  73و  72ص

تصویر بیانگر  81نوع پوشش است.ص

 نوع پوشش است.

و 91و 89و  88و  87و  86و  85ص

نوع پوشش  تصاویر گویای 107و  99

 است.

تصاویر نماد  118وص 116ص

 های متفاوت استپوشاک

جمع
 مورد16 مورد 5 مورد  5 

ی
ط فارس

ن و  خ
زبا

 

میانه  )باستان، زبان فارسی148ص

 یا پهلوی و دری(

قانون اساسی در 15اصل148ص

 مورد زبان و خط رسمی

 خط میخی و پهلوی148ص

 فعالیت در مورد خط 149ص

تحول و تداوم  20کاربرگه شماره 

 زبان فارسی

 انواع خط 21کاربرگه شماره 

اشاره به زبان فارسی در  70ص

 کتاب تاریخ سیستان

 اشاره به ترویج زبان فارسی 72ص

ترجمه کتاب از پهلوی به  73ص

 زبان و ادبیات 75ص عربی.

 گسترش زبان و ادب فارسی 87ص

جدول کت  شعر و نثر  89ص

اشاره به  102ص فارسی و عربی.

 زبان فارسی بخصوص شاهنامه

 گنجینه ادبیات فارسی  103ص

نقشه پراکندگی نژادها و زبان ها در 

 آسیا و اشاره به زبان فارسی

 کم توجهی به شعر و شاعری 68ص

ترجمه کت  تاریخی  78ص

 کشورهای اروپایی به فارسی

 شعری از نظامی گنجوی 124ص

 زبان فارسی و نمونه خط125ص

 ساسیقانون ا 15اصل  151ص

 

جمع
 

 مورد 5 مورد 9 مورد 6
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ی
ی مذهب

ت ها
صی

خ
ت ش

حا
ضی

صاویر و تو 
ت

- 
ی
سیاس

- 
ن
ن و شاعرا

هنرمندا
 

 مقدمه: امام خمینی

 مقدمه: جمله ای از امام خمینی

 فردوسی.134تصویرص 

 فردوسی134توضیحات ص 

 بزرگمهر134ص 

 فردوسی 145ص

 امام هشتم 93ص

  دیثی از امام رضا 21ص

بخشی از  18 کاربرگه شماره

 ریوبرزنآ -سورنا  –منشور کورش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: امام خمینی

 مقدمه: جمله ای از امام خمینی

تصویری از دکتر رو انی، رئیس 

 13و 19جمهور صص

دکتر رو انی  زتصویری ا 16ص

رئیس جمهور و مقام رهبری ص 

 رودکی 75 و ص 63

 نقاشی جعفربرمکی 67ص

 ابوعلی سینا 74ص

 فردوسی 78ص

 خواجه نظام الملك 85ص

 سربداران 96ص

 وسیطخواجه نصیرالدین  98ص

 )نقاشی و تمبر(

جوینی و خواجه رشیدالدین  99ص

 اهلل همدانیفضل

 برمکیان 67ص

 ضور امام رضا،  ضرت  68ص

 معصومه و شاهچراغ

 خاندان جیهانی و بلعمی، 73ص 

 )روزبه ایرانی( بن مقفععبداهلل

 جدول عالمان ایرانی74ص

 صباح سن  81ص

 عمیدالملك کندری84ص

 خواجه نظام الملك 86و 85ص

 امام محمدغزالی، سعدی 86ص

خلیفه و )شیخ سربداران 96ص

 شیخ  سن جوری(

 نصیرالدین توسی خواجه98ص

الدین  جوینی و خواجه رشید99ص

 اهلل همدانیفضل

-خواجه رشیدالدین فضل 100ص

 اهلل همدانی

 گوهرشاد 101ص

  عمیدالملك 9شماره کاربرگ

 الملكکندری و خواجه نظام

 مقدمه: امام خمینی

 مقدمه جمله ای از امام خمینی

، 68ص خان.قلیتندیس امام 61ص

 تندیس میرعماد، 69ص شیخ بهایی،

  78ص امیرکبیر. 80و  71,79صص

 میرزا ابوالقاسم فراهانیو 

 الدین اسدآبادیسیدجمال 82ص

اهلل آیتاهلل طباطبایی و آیت 88ص

 ستارخان و باقرخان 89ص بهبهانی.

 اهلل نوریشیخ فضل 90ص

شیخ بهایی،  68 توضیحاتی در ص

میرداماد، مالصدرا، عالمه 

عباس  78ص محمدباقرمجلسی،

 81ص امیرکبیر. 80. 79صص میرزا،

 میرزا  سن رشدیه

 سیدجمال الدین اسدآبادی 82ص

 87,88شیرازی، صمیرزای 82ص

اهلل آیت 88ص اهلل طباطبایی،آیت

 بهبهانی

 ستارخان و باقرخان 89ص

 اهلل نوریشیخ فضل 90ص

 تندیس رئیسعلی دلواری 91ص

خان جنگلی میرزا کوچك 93ص

شیخ بهایی، میرداماد،  68ص

 مجلسی، مالصدرا، عالمه محمدباقر

 80. 79صص میرزا،عباس 78ص

 میرزا  سن رشدیه 81ص امیرکبیر.

 الدین اسدآبادیسیدجمال 82ص

 87,88ص شیرازی،میرزای 82ص

آیت اهلل  88ص طباطبایی، اهللآیت

 بهبهانی
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 ستارخان و باقرخان 89ص  

 شیخ فضل اهلل نوری 90ص

اهلل آیت 96ص مدرس، 94ص

کاشانی و مصدق،و شهید نواب 

 صفوی

امام  99,100,101,104,105,111

 اهلل طالقانیآیت 103ص مینی،خ

  اج آقا مصطفی خمینی 104ص

شهیدان: مطهری، بهشتی، 109ص

  صص

اهلل آیت 111ص رجایی و باهنر،

سه مورد تصویر  125ای، صخامنه

 مشاهیر

-141امام خمینی صص  145ص

 ای،اهلل خامنهآیت 146-152

 93ص رئیسعلی دلواری. 91ص

-آیت 94ص اهلل مدرس، مصدق.آیت

مصدق،  96,97ص اهلل مدرس،

. 99,100,101,102,103,104صص

 امام خمینی  105,106,107,111

آیت اهلل طالقانی، شهید  103ص

 علی شریعتی.مطهری و دکتر

و   اج آقا مصطفی خمینی 104ص

  109,111صص اهلل سعیدی.آیت

 خامنه ای.هللآیت ا

 ایاهلل خامنهفرمایشات آیت 152ص

سخنرانی امام در  11شماره  کاربرگ

 روز عاشورا

جمع
 مورد 81 مورد 37 مورد 11 
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مکا

ن
ی
خ
ی تاری

ها
 

)بناها، کتیبه
گ نگاره

ها و سن
ش

ها و نق
سته

برج
ها(

 

 
و تخت   رم امام رضا)ع( روی جلد:

 جمشید.

بازار  -بازار فرش تبریز 34ص

تپه  41ص سرپوشیده تهران،

 )نامشخص( تاریخی

 -مسجد جامع سمنان 42ص

 80، صبازار سمنان -دروازه ارک

قنات  -بقایای سازه آبی شوشتر

 ناتنقاشی  فر ق -گناباد

ص  آب انبار قدیمی فارس، 81ص

 شهد،م -مسجد جامع یزد 92

تخت  96ص مشهد، 93ص

 جمشید تصویر و توضیح،

طاق بستان 102موزه، ص 101ص

نقاشی  103و آرامگاه و سردر، ص

 107ص و 105تخت جمشید، ص

 106 )عکس و توضیح( ص موزه

)عکس و  سازمان میراث فرهنگی

 هوتر،غار دوشه و 108ص توضیح(

)عکس و  تپه سیلك109ص

 110ص توضیح( و تپه  سن لو،

 )عکس و توضیح( شهر سوخته

ای مهم هنقشه مکان110ص

 معبد چغازنبیل111ص باستانی.

و تمدن ایالم و  )عکس و توضیح(

زیگورات 114ص جیرفت.

 چغازنبیل

 هگمتانه )مادها(116ص

وی مربوط به تابل116ص

 تصویر118بیستون .ص117ص

 بیستون

های طاق کسرا و خرابه120ص

، نگاره نقش رستمسنگ

نقش برجسته نقش رستم 121ص

 جمشیدو تخت

 کتیبه داریوش در بیستون121ص

روی جلد: میرچخماق یزد و آرامگاه 

 امیر اسماعیل

 موز ارتباطات در تهران 40ص

 آرامگاه امیر اسماعیل 63ص

ضریح  رم  ضرت معصومه  68ص

 و شاه چراغ.

 بند امیر فارس71ص 

اه امیراسماعیل و آرامگ 75ص

 مسجد جامع فهرج

 بنای تاریخی  77ص

 سه مورد 79و  78صص

 قلعه الموت. 81ص

 الملكمقبره خواجه نظام 85ص

های خرقان و میل برج 87ص

 خسروگرد

 کاروانسرای شرف 88ص

 مسجد جامع ورامین 91ص

 بنای تاریخی 94ص

 گنبد سلطانیه 100ص

مسجد جامع ورامین و  101صص

 ارگ علیشاه تبریز

رصدخانه سمرقند،  102ص

 میرچخماق یزدمسجدگوهرشاد و 

 مسجد جامع زنجان 115ص

دو مورد تصویر  11کاربرگه شماره 

 محراب و مسجد

 

 

 روی جلد :کاخ چهلستون

 اصفهان مسجد 57ص

 الدینآرامگاه شیخ صفی 58ص

 اشاره به سی و سه پل 61ص

کاروانسرای ایزدخواست و  66ص

توضیح در مورد بازار قیصریه اصفهان 

 و اشاره به میدان نقش جهان

 کاخ چهلستون 67ص

 مدرسه چهارباغ 68ص

 بازار وکیل 71ص

اشاره به اسامی مسجدوکیل،  74ص

 خانبازار وکیل، ارگ کریم

مدرسه دارالفنون )توضیح و  79ص

 عکس(

اشاره به  رم  ضرت   88ص

 عبدالعظیم

 گوهرشاد اشاره به مسجد 95ص

 مدرسه فیضیه قم 101ص

 موزه عبرت 103ص

 مشهد و یك بازار قدیمی 112ص

 بناهای تاریخی نامشخص 116ص

شناسی خراسان موزه مردم 118ص

 جنوبی

 نقش تاریخی 142ص

بررسی روستای  13شماره  کاربرگ

 آبادتاریخی خان

 



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    80 

ها جدول پایتخت  کومت 124ص

نقش 126ص در ایران باستان.

 برجسته تخت جمشید،

 نقش برجسته.129ص

 بیشاپور131ص

نقش برجسته کرتیر و  133ص

 بقایای آتشکده بازه هور،

 جاده شاهی و ابریشم، 37و136ص

-نقش برجسته تخت 139ص

های ستون141 ص جمشید،

 142ص جمشید و کتیبه،تخت

بقایای آتشکده تپه میل و زیارتگاه 

نگاره سنگ 144ص زرتشتیان یزد،

زن ایالمی و نقش برجسته مربوط 

کتیبه به خط 149به لباس، ص

 151مورد، ص 6میخی و پهلوی 

طاق بستان، پشت جلد منشور 

 شکور

 گارهنسنگ 16 کاربرگ شماره

 مهرهای ایالمی 17 کاربرگ شماره

جمع
 مورد 24 مورد 29 مورد 68 
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ی ، سکه

خ
صاویر آثار تاری

ت
سناد و...

ها، ا
 

موزه مشهد و آثار مختلف  95 ص

 اهکتیبه -هاآن سکه

ها، ریتون سکه 102و ص 101ص

اسکلت و  104مورد. ص 4و ... 

 سفال

 سفال و جام طالیی109ص

چشم مصنوعی و ظرف  110ص

جام. منشور و 111 ص سفالی.

 منشور 117مورد. ص 6ظروف 

 کوروش

 مجسمه مرد پارتی119ص

 مهر سلطنت داریوش122ص

مهرهای صا   منصبان، 124ص

 عدد 4ها، سکه129ص چهارنمونه.

نقاشی ظروف 135ص

 مورد11قدیمی

 هاظروف و سکه 137 و136صص

 مورد 4 سکه 138 ص مورد. 10

 عدد 2ظروف141ص

 عدد  4ریتون و تنگ و...   143ص

 عدد 8ریتون و ظروف و...151ص

توضیحات در مورد تاج  133ص

 خسرو پرویز

دو عدد سکه، یك ظرف و  63ص

 کتاب تاریخ بلعمی

 کتاب تاریخ سیستان 70ص

کتاب تاریخ طبری و مسالك  73ص

 ممالك. و

 مورد 5معرفی کتاب 77ص

 عدد 6ظروف  88ص

 کتاب 39معرفی  88ص

 اثر 2ظروف  91ص

 مورد 2سکه و نسخه خطی  94ص

 التواریخ و تاریخکتاب جامع 99ص

 جهانگشای

 نقاشی کاخ خورنق 102ص

 مورد33گنجینه کت   103ص

مورد اثر تاریخی در کاربرگ  6

 11شماره 

 

 روی جلد قالیچه عصرصفوی

 مورد 2و ظرف سکه  57ص

 تصویر دو هایی از سالح،نمونه 62ص

 فرش صفوی 65 ص

 سه مورد 66ص

 دو کتاب تاریخی 68ص

 نمونه خط نستعلیق 69ص

 ه ایرانیّروزنامه دولت علِ 71ص

توضیح در مورد روزنامه کاغذ  78ص 

 اخبار

 روزنامه ثریا 87ص

 سه مورد کتاب 125ص

چهار مورد  12شماره  کاربرگ

 دوران انقالبهای روزنامه

جمع
 

 مورد22 مورد 103 مورد 70

ی
سرود مل

 

--------------------- ----------------------- ----------------------- 

جمع
 

 مورد 0 مورد 0 مورد 0
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ت در مورد هنر

حا
ضی

تو
 

 2) تصاویر از صنایع دستی 89ص

 مورد(

 مورد( 6) آثار هنری مشهد 94 ص

 کلیات130و112و111ص

 صنعت135ص

 تجارت، پارچه بافی137و136ص

 ضرب سکه138ص

 پوشاک 144ص

ورزش )عکس و توضیح(  145 ص

 از جمله چوگان، سوارکاری و...

 توضیح کلی در مورد هنر 150ص

 معماری151ص

 معماری 75ص

رونق و توسعه شهرها و  87ص

 معماری.

 هنر 88ص

 توضیح واژگان تذهی  90ص

معماری و 102و   101و 100صص

 هنر

 

 شکوفایی صنعت 65 ص

های بافندگی، شهرکارگاه 66ص

 معرفی صنعتگران، رونق تجارت

 هنر 69ص

 فرش 112ص

جمع
 

 مورد 6 مورد 7 مورد 19

شه
نق

ی
خ
ی تاری

ها
 

، 78، 75، 72، 59،  51، 48 صص

های جغرافیایی ایران و اشاره نقشه

 75و  72و  59به نام خلیج فارس 

 125. 124. 116. 115 صص

های تاریخی نقشه137 و136.

های مختلف ایران ایران در دوره

 باستان

 

روی جلد: اشاره به ایران و خلیج 

 فارس

 95، 93، 80، 71،  65،  55صص

اشاره به نقشه ایران و نام به  97و

 دریای پارس

 )نقشه123،130، 12صص

جغرافیایی( نقشه ایران و نام خلیج 

 فارس

اشاره به نام  14شماره  کاربرگ

 خلیج فارس

 اشاره به خلیج فارس روی جلد

)نقشه جغرافیایی(  51و  8صص

 نقشه ایران و نام خلیج فارس

های نقشه 90. 75. 74. 73صص

 های مختلفتاریخی ایران در دوره

های نقشه  9و  7های شماره کاربرگ

های صفویه و تاریخی ایران در دوره

 قاجاریه

جمع
 مورد 9 مورد 12 مورد 15 

 

 

 



  83 ..جدیدالتالیف. درسی هایکتاب توجه میزان بررسی                                                                             

 

 اول به نمادهای هویت ملی های مطالعات اجتماعی متوسطۀ: درصد و میزان توجه کتاب1نمودار 

 

 

اول به نمادهای هویت  های مطالعات اجتماعی متوسطۀ: درصد و میزان توجه کتاب2نمودار 

 تحصیلی تفکیك پایۀبه  ملی،

در کتاب  2و  1و نمودارهای شماره  2و  1های شماره های جدولبا توجه به داده

های اول تا هفتم ابتدا مبا ث مدنی آمده است که در قال  فصل ۀمطالعات اجتماعی پای
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 درس است. فصول پنجم تا نهم این کتاب به مبا ث 8چهارم آورده شده است و شامل 

و در پایان  های نهم تا شانزدهم آورده شده استجغرافیا اختصاص دارد که در درس

و هر فصل   –های نهم تا دوازدهم فصل –موضوعات و مبا ث تاریخی، در چهار فصل 

 12درس آورده شده است. بنابراین این کتاب شامل  8شامل دو درس یعنی در مجموع در 

ها نامه و در پایان کتاب کاربرگهدرس است. همچنین در پایان هر فصل واژه 24فصل و 

 . (1394 یان،)فال آورده شده است

هشتم نیز ابتدا مبا ث مدنی و سپس در چهار  کتاب مطالعات اجتماعی پایۀدر  

درس  8و هر فصل شامل دو درس یعنی در مجموع در  –های پنجم تا هشتمفصل –فصل

به موضوعات تاریخی اشاره شده است. چهار فصل پایانی این کتاب به مبا ث و موضوعات 

ها نامه و در پایان کتاب کاربرگهدر پایان هر فصل نیز  واژهجغرافیایی اختصاص دارد  و 

 (.1394)فال یان، است آمده

 –نهم ابتدا مبا ث جغرافیا و سپس در چهار فصل  در کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ

درس به  8و هر فصل شامل دو درس یعنی در مجموع در  –های پنجم تا هشتم فصل

های نهم، دهم، در فصل –چهار فصل پایانی این کتابموضوعات تاریخی اشاره شده است. 

یازدهم و دوازدهم نیز به مبا ث مدنی پرداخته شده است   و در پایان هر فصل واژه نامه 

 (.1394)فال یان، ها آورده شده استو در پایان کتاب کاربرگه

 

 هاتحلیل داده

ریزان طرا ان و برنامه ۀدهد که توجه ویژها و نتایج تحقیق نشان میتحلیل یافته 

 ۀنظام جامع آموزش و پرورش به مصادیق هویت ملی موج  شده است در کت  درسی دور

های هویت ملی و متغیرهای آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم اول متوسطه، به مولفه

اشاره شود.  ضور نسبتاً چشمگیر برخی از مصادیق و عناصر هویت ملی نظیر آثار تاریخی، 

های تاریخی در کت  درسی  اکی از موفق بودن نظام آموزشی در ر ملی و مکانمشاهی

برخی موارد، تعدادی از نمادها و عناصر هویت  ساز است. اما درانعکاس این عناصر هویت

ها شده است  به های درسی کامالً نادیده گرفته شده و یا توجه اندکی بدانملی در کتاب

های درسی سرود ملی گنجانده نشده است  و یا آنچه ابعنوان مثال در هیچ یك از کت

آمده  –های هویت ملی ایرانی است ترین مصادیق و مولفهکه یکی از اساسی –پرچم  ۀدربار

 این پژوهش، در ۀو یا تصویری از آن درج شده، بسیار اندک است. از نظر آماری، در  وز
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از  -تصاویر به صورت کامالً مبهم موارد،در برخی  –سه کتاب در مجموع فقط یازده بار

ها مبذول لفان در تغییرات بعدی، عنایت بیشتری به آنؤپرچم یاد شده است. جا دارد م

های ایرانی، های ایران باستان، پوشاک و سنتدارند. در کت  مورد بررسی، درباره جشن

 هنر و خط و زبان نیز مطال  کمی آورده شده است. 

ها و نقش نگاره ها و سنگبناها، کتیبه -ه نماد اماکن تاریخیکمترین درصد پرداختن ب

 در کتاب سال نهم و بیشترین درصد در کتاب پایه هفتم به کار رفته است. -هابرجسته

 -ها و...ها، ظروف، اسناد، مجسمهسکه –کمترین درصد پرداختن به نماد آثار تاریخی 

 ه هفتم به کار رفته است.در کتاب سال نهم و بیشترین درصد در کتاب پای

ندان، های سیاسی، هنرمکمترین درصد توضیحات و یا تصاویر مشاهیر ملی، شخصیت

نهم ذکر شده است، البته  شاعران و علما در کتاب پایۀ هفتم و بیشترین درصد در پایۀ

هایی سیاسی است و کید روی شخصیتت که در کتاب پایۀ نهم بیشترین تأشایان ذکر اس

 .های غیرسیاسی کمتر پرداخته شده استر و شخصیتبه مشاهی

 گیری نتیجه
آموزان، به صورت جدی خصوص در جوانان و دانش های اخیر موضوع هویت، بهدر سال

بخشی طرح آن های تقویت هویت ملی و هویتمورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش

این منظور، مواد و کت  آموزشی  ویژه در دوران متوسطه اول است. بهدر زمان کودکی، به

توانند در تقویت عناصر هویت بخش، باورهای ملی و برانگیختن عرق ملی، نقش اساسی می

آموزان، این بخشی به دانش های درسی در هویتتوجه به اهمیت کتاببا  داشته باشند.

های .. کتابها، تصاویر و .پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، میزان فراوانی واژه

تحلیل کرده و میزان ارتباط آنها  و اول متوسطه را بررسی ۀمطالعات اجتماعی سه سال دور

های این پژوهش نشان یافته .مورد سنجش و مقایسه قرار دادهای هویت ملی، را با مولفه

در انعکاس مفاهیم و مصادیق  ریزان آموزشیهای درسی و برنامهدهد که مولفان کتابمی

اند  اما در های یاد شده عملکرد مناسبی داشتهساز و بحث نظری هویت در کتابهویت

ها، و پوشاک نسبتاً ضعیف تمدن ایرانی و نمادهای ملی نظیر هنر، زبان و خط، جشن ۀ وز

 و در نمادهایی نظیر سرود ملی و پرچم، عملکرد آنها ضعیف است. 

با در نظر گرفتن موقعیت فرهنگی، با توجه به  ساسیت مسئله هویت ملی در ایران و 

تیك، اجتماعی و سیاسی کشور، کوتاهی در استفاده از تمام امکانات ملی در تقویت یژئوپل
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البته الزم  تواند عواق  خطرناکی را برای همبستگی ملی در بر داشته باشد.و معرفی آن می

افیا نیز انجام گیرد است این بررسی در مورد مواد دیگر درسی، مانند ادبیات فارسی و جغر

 تری روشن شود.تا این موضوع به طور جامع

های درسی مورد نظر گذرا دهد، آموزش هویت ملی در کتابنتایج پژوهش نشان می

ها به نمادهای هویت ملی توجه بوده، و در میان دروس، صفحات و تصاویر این کتاب

های تاریخی و نند آثار و مکانمتعادلی نشده است به این معنا که به برخی از نمادها ما

مشاهیر ملی توجه بیش از  د و به برخی مانند پرچم و سرود ملی یا اصالً توجهی نشده 

و یا بسیار کم توجه شده است. از آن جا که پس از خانواده، نهاد آموزش و پرورش در 

 های درسی، محور کار مدارسآموزان نقش اصلی دارد و کتابگیری شخصیت دانششکل

ها، بیشتر به نمادهای آموزان در این کتابمی باشد، الزم است برای تکوین هویت ملی دانش

 هویت ملی توجه شود.

 شود موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:های پژوهش  اضر، پیشنهاد میبا توجه به یافته

متعادلی طور  م و نهم بههای هفتم، هشتپایه های درسی مطالعات اجتماعی. کتاب1

های درسی، های تالیف کتاباند. بنابراین الزم است گروهبه نمادهای هویت ملی نپرداخته

 به این مقوله توجه الزم را داشته باشند.

های درسی به طور یکسان مورد توجه قرار . نمادهای مختلف ملی در محتوای کتاب2

اند و برخی دیگر بیشتر مورد توجهی زیادی قرار گرفتهگیرند  برخی نمادهای ملی مورد بی

های درسی وجود ندارد. لذا اند  برای نمونه نماد سرود ملی نیز در هیچ یك از کتابتوجه

سند  –های درسی در چارچوب رویکرد و اهداف سند تحولیضرورت دارد مولفین کتاب

درسی مطالعات  ۀو در راستای اجرای برنام –درسی ملی ۀتحول بنیادین و سند برنام

اول متوسطه که یکی از اهداف مهم آن تحکیم هویت فردی و جمعی  اعی دورۀاجتم

متربیان و کمك به ارتقای تربیت سیاسی و اجتماعی آنان، به عنوان یك شهروند مطلوب 

 است  به این مهم توجه کافی را داشته باشند.

همگی  با بررسی تحقیقاتی که در زمینه تحلیل محتوا انجام گرفته مشخص گردید که

توجه متعادلی به مقوله هویت ملی »اند که های خود اشاره کردهگیریبه نوعی در نتیجه

ها جایگاه مطلوب و قابل توجهی های درسی نشده و هویت ملی در این کتابدر کتاب

(، 1386) (، صالحی عمران و شکیبائیان1387) های تحقیقات مشابه: بهارلو)یافته« ندارد.
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( 1385) علیرضایی( و 1386) (، صادق زاده1386) (، کمالی1386) شمشیری و نوشاد

 مؤید این نظر است. 

-های درسی نشان میهای این پژوهش آمده است وضعیت کتابهمانطور که دریافته

ای نمادهای هویت ملی را در بر نگرفته های درسی به طور همه جانبهدهد محتوای کتاب

( با 1383) ( و شیخاوندی1386) عمران و شکیبائیانهای صالحی است. نتایج پژوهش

 نتایج این پژوهش همسویی دارد.

ی زمانی هماهنگی به دست آمده از تحقیقات پیشین و پژوهش  اضر که به فاصله

اند،  کایت از آن دارد که در طول سالیان گذشته به ویژه در  دود ده سال انجام شده

کت  درسی در نظام جدید آموزشی  با وجود تغییرات های مربوط به تغییر محتوای برنامه

رف به تاریخ مثبتی که در محتوای دروس صورت گرفته و تالش شده تا به جای توجه صِ

ی هویت ملی و ابعاد های مختلف تاریخ توجه شود، ولی به پدیدهبه همه جنبه ،سیاسی

ریزان آگاهانه یا نامهگوناگون آن، توجه کافی نشده است. به تعبیر دیگر مسئوالن و بر

ویژه در خصوص اند. این غفلت بهناآگاهانه این موضوع بسیار مهم را مورد غفلت قرار داده

 خورد.برخی از ابعاد هویت ملی بیشتر به چشم می

 فهرست منابع 

اکبر در کتاب هویت در ایران به اهتمام علی .قومیت در ایران هویت و ( 1383)  مید ا مدی، -

 تهران: پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی.، چاپ اول، علیخانی

 توسعه و تحقیقات سسهؤم: تهران .ایران در قومى و ملى هویت بحران(  1378) ا مد اشرف، -

 .انسانى علوم

. در جوانان و مناسبات نسلی. شماره تأثیر هویت ملی در پیوند نسلی(  1386امینیان، بهادر ) -

 اول.

 . تهران: کیهان.فرهنگ علوم اجتماعی(  1367بیرو، آ ) -

. ترجمه پیمان متین، از مقاالت دانشنامه مقدمه پوشاک در ایران زمین(  1384بلوکباشی، علی ) -

 ایرانیکا زیر نظر ا سان یارشاطر.

 .معین و انتشارات قطره: تهران. شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران(  1379) مرتضی فر،ثاق  -

 .. مترجم: تورج یارا مدی. تهران: نشر شیرازههویت اجتماعی ( 1381) جنکینز، ریچارد -

(  تحلیل جامعه شناختی هویت ملی درایران و طرح چند فرضیه. 1379) ابراهیم،  اجیانی -

 .5شماره ، سال دوم، ملیمطالعات فصلنامه 
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نظری هویت و بحران هویت به . کتاب مبانی هویت و امنیت ملی ( 1383)  یدری، محمد -

 اکبر علیخانی. تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی. اهتمام علی

. های درسی آموزش و پرورشهویت ملی در کتاب ( 1387) خدایار، ابراهیم و فتحی، اعظم -

 .3فصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، شماره 

 15رشد آموزش تاریخ، سال پنجم، شماره مسلسل .ر وطنمه(  1383) خیراندیش، عبدالرسول -

فصلنامه مطالعات  .هویت ایرانی و دینی در ضرب المثل های فارسی(  1386) ذوالفقاری،  سن-

 .2، ش30ملی، س

 .. تهران: نشر نیهویت ایرانیان امروز لمشک  (1382) گفرهن ،رجایی -

کید بر رابطه هویت ملی ملی در ایران با تا الگوی جامعه شناسی هویت(  1379) رزازی فر، افسر -
 .5فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره  .و ابعاد آن

 ، تهران: مرکز بازشناسی اسالم وایران.های اجتماعی هویت ملیزمینه(  1385) رواسانی، شاپور -

فصلنامه  ها.ها و چالشمیزگرد فرهنگ و هویت ایرانی، فرصت(  1379) االمینی، محمودروح -
 .4. شمارهمطالعات ملی

باره کتاب درسی تاریخ معاصر پایه نهم. تحریف تاریخ انقالب در(  1394) بخش، ر یمروح -

 ، آبان و آذر.94انداز ایران، شمارهچشم

 .4 شماره اول، سال یاس، راهبرد .ایرانیان ملی هویت(  1383) سعیدزاهد،  -

 ، تهران: امیرکبیر. 8ج .آموزش و پرورشفلسفه (  1386) اکبرنژاد، علیشعاری -

بررسی میزان برخورداری کت  (  1394) بی  ا مدی،ا وشمشیری، بابك و نوشادی، محمدرض -
. فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره راهنمایی از مؤلفه های هویت ملیفارسی. تاریخ و تعلیمات 

 .1برنامه درسی. دوره اول. شماره 

. تهران: مرکز بازشناسی اسالم وایران. تنفیذ هویت ایرانی تکوین و ( 1379) شیخاوندی، داور -

 .انتشارات باز

درسی دوره ابتدایی و های بازتاب هویت اقوام ایرانی در کتاب(  1383شیخاوندی، داور ) -
 راهنمایی.

جایگاه نمادهای هویت ملی در کتاب های درسی (  1387زاده، رقیه، منادی، مرتضی )صادق -
های آموزشی، سال هفتم، . فصلنامه نوآوریادبیات فارسی و تاریخ دوره متوسطه: رشته علوم انسانی

 . 27شماره

های هویت ملی بررسی میزان توجه به مولفه  (1386عمران، ابراهیم، شکیبائیان، طناز )صالحی -
 . فصلنامه مطالعات ملی، سال هشتم، شماره یکم. های درسی دوره آموزش ابتداییدر کتاب

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/12773/%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8_%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c
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های ابتدایی و متوسطه شهر آموزان دختر دورهتحول هویت ملی دانش(  1387) طالبی، س -
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.. پایانتهران

 .3و2نامه شمارهپژوهش. شناسى بحران هویتجامعه ( 1375) عبدالهى، محمد -

فصلنامه  .یهای هویت ایرانی در قیام میرزا کوچك خان جنگلریشه(  1386) رضاعلم، محمد -

 . 31مطالعات ملی، شماره 

 .های درسی آموزش و پرورشهویت ملی در کتاب(  1387) مریم عبدی، عطاءاهلل، لطفی، -

 .3فصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، شماره 

مطالعات (  1394) مقدم، عباس و صالحی، نصراهللمحمودی، نازیا و پرتویفال یان، ناهید و ملك -
 های درسی ایران. ، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاباجتماعی پایه هفتم

مطالعات اجتماعی (  1394) الدینمقدم، عباس و بهرام محمدیان، محیفال یان، ناهید و پرتوی -
 های درسی ایران.، تهران: شرکت چاپ و نشر کتابپایه هشتم

، تهران: شرکت چاپ مطالعات اجتماعی پایه نهم(  1394مقدم، عباس )فال یان، ناهید و پرتوی -

 و نشر کتاب های درسی ایران.

تهران:  .ایرانی پژوهش در وضعیت و نگرش مسائل جوانان(  1382-1381) آبادی،  سینلطف -

 .2و 1فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 

 .جایگاه هویت ملی در نظام آموزش وپرورش ایران(  1389) نیا، مهدی و خامسان، ا مدلقمان -
 2دوره سوم، شماره  فصلنامه تحقیقات فرهنگی،

مرکز  کل مطالعاتاداره تهران: .سنجش گرایش به هویت تاریخی(  1387) اهللر مت معمار، -

 منتشر نشده.، صدا و سیما سازمان هایتحقیقات و سنجش برنامه

 فصلنامه مطالعات ملی.دانشجویی.  هاینامه(. جایگاه هویت در پایان1386) مقصودی، مجتبی -
 .3-30: 31سال هشتم، شماره

 هویت به نسبت جوانان نگرش شناختیجامعه بررسی(  1388) پورعباس، رضاعلی و امیر، ملکی -

 )مطالعه آن هاىمؤلفه و ملى

، تهران: موسسه مطالعات هویت ملی در ایران ۀگفتارهایی دربار(  1383) میرمحمدی، داوود -

 ملی

 زندی، تهران، انتشارات تمدن ایرانی.، ترجمه داود غذایاقیملیت(  1383) میلر، دیوید -

کتاب مبانی نظری هویت و بحران  .هویت، واقعیتی ثابت یا سیال ( 1383) فالح، رستمنوچه -

لیخانی. تهران: پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی. عهویت به اهتمام علی اکبر

 چاپ اول.

 .انتشار تهران: شرکت سهامی .هویت فرهنگی بنیاد بر توسعه و پیشرفت ( 1378) پرویز ورجاوند، -
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. میزگرد مطالعات ملی ها.ها و چالشفرصتفرهنگ و هویت ایرانی،  ( 1379) یوسفی، علی -

  .4شماره
Umana, A.J. &Gomez, B.M. (2004). Developing the Ethnic Identity 

Scale Using Eriksonian and social Identity Perspectives.IDENTITY: An 

International Journal of Theory and Research, 4(1), 9-38. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


