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 چکیده

ابتدایی بر اساس میزان  دوره اجتماعی های مطالعاتکتاب پژوهش حاضر با هدف بررسی

ملی انیام شده است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی و کیفی،  هویت هایتوجه به مؤلفه

سوم تا ششم  هباشد. جامعه آماری، کتب مطالعات اجتماعی از پایمون میواحد تحلیل، مض

شاخص،  08شامل، مؤلفه نماد ملی  مؤلفه هویت ملی که 3ابتدایی است. پژوهش حاضر 

های شاخص، مؤلفه ارزش 6ها شاخص، مؤلفه مشاهیر و شخصیت 7مؤلفه میراث فرهنگی 

های پژوهش ررسی شده است. یافتهشاخص ب 3شاخص و مؤلفه وقایع و رخدادها  4ملی 

های هویت ملی، های مطالعات اجتماعی دور ابتدایی به مؤلفهدهد که در کتابنشان می

د، مؤلفه مشاهیر و 03/%54د، مؤلفه میراث فرهنگی، ا41/%97د، مؤلفه نماد ملی، ا4/%55ا

رخدادها توجه د به مؤلفه وقایع و 6/%88های ملی و اد به مؤلفه ارزش51/%86ها، اشخصیت

د 4/%55د باالترین فراوانی و مؤلفه نماد ملی ا41/%97شده است. ضمناً مؤلفه میراث فرهنگی ا

همچنین مطالعات اجتماعی پایه ششم بیشترین میزان توجه کمترین میزان فراوانی را دارند. 

ها به دهنده توجه ناقص کتابنشان جد را داشته است. نتای49/%19های هویت ملی ابه مؤلفه
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 هتاست. ج پذیرهای هویت ملی است. هدف کلی این کتاب تربیت شهروند مسئولیتمؤلفه

 های هویت ملی داشته باشد.ای به مؤلفهتحقق این هدف آموزش و پروش باید نگاه ویژه

 های هویت ملی، مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، دوره ابتداییمؤلفهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

عالوه بر بعد فردی و اختصاصی خود، دارای بعد اجتماعی نیز هستند. استمرار  هاانسان

زندگی جمعی با نوعی شناخت و تصور از خودمان و دیگران است که هویت نام دارد 

ای غربی است که در فارسی هویت کلمهو بدون آن زندگی اجتماعی ناممکن است. 

گونه را این« هویت»فرهنگ معین  رود.د به کار میIdentityجای واژه التین ابه

آنچه موجب شناسایی شخص  -5هستی، وجود  -5تعالی ذات باری -0کند: تعریف می

طورکلی مفهوم هویت در علوم مختلف دارای مفهوم خاصی است. هویت اما به باشد؛

است. اتحاد به « اتحاد به ذات»یا « این همانی»بوده و به معنی « هو هویت»در اصل 

معنی اتصاف و شناخته شدن و یکی بودن موصوف با صفات اصلی و جوهری  ذات به

شود، آن سخن باید طوری ای مطرن میکه سخنی در مورد هویت پدیدهاست. هنگامی

راستی گویای هیأت و ماهیت وجودی خویش باشد االطایی، باشد که پدیده مذکور به

نوعی حاصل دیالکتی  دو وان بهتهویت را می د.50: 0598د به نقل از اپیروزه، 0567

: 0560بر، اعبدالهی و حسین صفت همسانی و ناهمسانی بین خود و غیرخود دانست

 هاییگویی هشیارانه افراد و اجتماعات به پرسش. درواقع مفهوم هویت با پاسخد017

از حیث کیستی و چیستی، ازجمله مفاهیم مهمی است که نظم دیرینه تاریخی را به 

ها، آثار مادی، ای از نشانهکند. هویت میموعهتیب مدرن امروزی متصل مینظم و تر

زیستی، مفهومی، اجتماعی، فرهنگی تمدنی و روانی است که سبب شناسایی فرد از 

امقصودی و  شودفرد، گروه از گروه و فرهنگ و تمدنی از فرهنگ و تمدن دیگر می

، یو فرهنگ ینید ،یمل تیمانند هودارد،  یانواع مختلف تیهود. 51: 0593پور، حاجی

 تیاست. بحث از هو باالتر ت،یهو گرینسبت به انواع د یمل تیهو گاهیجا انیم نیدر ا

عصر مدرن و پسامدرن است که پس از  مباحث نیدتریو جد نیتریاز اساس یکی

د. 058: 0567زاده، د به نقل از امنادی و صادق0993 میلرآمده است ا دیرنسانس پد

عتقد است، هویت ملی جزئی از هویت جمعی است که کشور را با نژاد، فرهنگ، ابال م



 1041بهار ، ماره اولم، شچهار تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀ -فصلنامه علمی          114

 

ای آگاهی د. اگر در جامعه05: 5113، 0کند اابالاقتصاد، حقوق و سیاست ترکیب می

مایه باشد؛ افراد جامعه نقش از هویت ملی وجود نداشته باشد و یا به شکل نارسا و کم

 ته و تعهدی نیز به آن نخواهند داشتخود را در حفظ و پایداری کشور ندانس

 د.55: 0569پور، اجعفرزاده

 : کنندهای هویت ملی را چنین بیان میزاده در مطالعه خود، مؤلفههاشمی و قربانعلی

مانند  موافقت همه است. عنوان نشانۀ ایرانی بودن موردآن چیزی که به الفد نماد:

 ...پرچم ایران، سرود ملی، قله دماوند و

های مختلف سیاسی، اجتماعی، بد وقایع و رخدادها: وقایع و رخدادها در زمینه

مذهبی و... مؤثرند. عاملیت این وقایع به مردم و حاکمیت ایران وابسته است. مانند 

هایی از هویت ملی پیوند ملی شدن صنعت نفت ایران و... در غیر این صورت با حیطه

 بر اکرم اصد که در بعد هویت دینی ایرانی است.مانند هیرت پیام ناگسستنی دار؛

ها: اندیشه و تفکراتی که مردم دربارۀ آنچه شایسته، خوب یا بد است؛ دارند جد ارزش

 مانند: ارزش جوانمردی و... در فرهنگ ایرانی.

ها و از آن اندماندههای دور باقیدد میراث فرهنگی: آثار مادی و معنوی که از زمان

شود. همچنین جهت شناسایی آثار مادی ها و جوامع استفاده میملت برای مطالعۀ

 آیند.حساب میها سندی باارزش بهآنها و دوران تشکیل و تکامل تمدن

های مختلف مذهبی، ای که در حوزهها: اشخاص حقیقی یا اسطورهمشاهیر و شخصیت

ن طریق اند و از ایگذاشتهادبی، سیاسی، مذهبی و... بر تاریخ ایران تأثیر مثبت و منفی 

مشهورند. این افراد از منشأ ایرانی برخوردارند و یا با بخشی از هویت ایرانی پیوند 

-35: 0595زاده، جدانشدنی دارند همچون شخصیت پیامبر اکرم اهاشمی و قربانعلی

 د.35

                                                           
1 - Abela 
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-طرف، مرزهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در اثر فرایند جهانیدر روزگاری که ازی 

-ندهها بر یکدیگر شتاب فزایشدن، شکسته شده است و اثرپذیری و اثرگذاری فرهنگی

های مختلف در جریانی از مبادله و معارضه ای گرفته؛ و از طرف دیگر، هویت

اند، محافظت از هویت فردی، جمعی و ملی و در سایۀ آن حفظ استقالل قرارگرفته

های مسلط جهانی به ها و هویتگفرهنگی و بازداری از ادغام آن در سایر فرهن

 باحثمیابی از هویت ملی و هویت علم بهامروزه باشد. کوششی بسیار بزر  نیازمند می

جوامعی که در مسیر فرایند پرشتاب  ویژهبهای است؛ ی و ضروری هر جامعهساسا

ر شان در تضاد با یکدیگر قرافرهنگی و تمدنی عقایدو به دنبال آن  هستند مدرنیته

 ارائهمفهوم هویت و  همبستگیسازی و در چنین اوضاعی است که شفاف گیرد.یم

تواند راهکاری مناسب برای رهایی از آن، می نقصبی، استوار و شیواتعریف و توصیفی 

 د.56: 0567د اخدایار و فتحی، باش آشفتگیای از هویت هر جامعه

قعیت نسبت به خود و شناخت اساس وا بینانه و برای که مردم آن، نگاه واقعجامعه

ا هکافی بر موقعیت خود داشته باشند و نسبت به این موقعیت احساس مثبتی در آن

ها در امان مانده و برای پیشرفت و ترقی تالش مستمری وجود داشته باشد از آسیب

آرامش را در وطنی را توسعه داده و امنیت و نموده و با اییاد صمیمیت و اتحاد جهان

 د.53: 0569قوشچی، هانی تیربه خواهند کرد افیاض و ایمانیسطح ج

-وپرورش در تقویت وحدت و یگانگی اجتماعی و هویتدر بین عوامل مختلف، آموزش

ت. تر اسواسطه کتب درسی بااهمیتانکاری دارد. این نقش بهبخشی نقش غیرقابل

ی شناسایی هویت مل های بنیادی در تقویت وعنوان یکی از مؤلفههای درسی، بهکتاب

امنصوری و  های انسانی کشور تأثیر بسزایی دارندعنوان سرمایهآموزان بهدانش

شده را های بیانطور مستقیم برنامههایی که به. یکی از درسد56: 0566فریدونی، 

دهد درس مطالعات اجتماعی است. اساس این درس، اهمیت جهان میاور آموزش می

 اشدبی فکر، شناخت خود، کیفیت زندگی و اعتماد به آینده میو شرایط زندگی بر ورا

، در جلد دهم، مطالعات وپرورشآموزش المللیبین المعارفد. دایرۀ96: 0569انیفی، 
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 یدرس یاز برنامه یاحوزه یاجتماع مطالعات» کرده است: تعریفگونه اینرا  یاجتماع

ارتباطات  ینیز توسعه وشان ها با محیط اطرافاست که هدف آن، آشنا کردن بچه

ین ای تربیت شوند. محتوا یآموزان، شهروندان خوبکه دانش ایگونهبهاست؛  یانسان

سال در ایران، در .« شودیاستخراج م یدرس از تاریخ، جغرافیا و دیگر علوم اجتماع

 یریزبرنامه دفتر یمطالعات اجتماع یریزوقت برنامه ینخستین بار شورا یبرا، 0573

که  یاحوزه: »ارائه داد یمطالعات اجتماع یتعریف زیر را برا ،یو تألیف کتب درس

 یزندگ و تحوالت یطبیع ،یفرهنگ ،یاجتماع یهاانسان و تعامل او با محیط یدرباره

 یفرهنگ ،یو اقتصاد یگوناگون آن اسیاس یهاگذشته، حال و آینده و جنبه بشر در

 د.4: 0590همکاران،  افالحیان و .«کندیبحث م دیو محیط

های هویت ملی وجود مؤلفه ٔ  درزمینه یمتعدد هایپژوهشبه دلیل اهمیت موضوع 

 انیام شده است.در کتب درسی 

های محتوای کتاب لیتحل د در تحقیقی با عنوان0599آزما اصانعی مهری و رزم

ه ب ینید تیو هو یمل تیتوجه به هو زانیم یی ازنظرمقطع ابتدا یمطالعات اجتماع

های ها، به مؤلفهاز عکس %84و  یاز متون درس %78در  این نتییه دست یافتند که

 سهیدر مقا ریدر متن و تصاو یمل تیهو هایمؤلفهین است. همچن توجه شده تیهو

 .خوردیبه چشم م شترییب زانیم به ینید تیبا هو

های ابمحتوای کت لیتحلد در مطالعه خود با عنوان 0594محمدآبادی اجدیدی 

ر محور ب یمل تیهو به وجهت ثیاز ح ییششم ابتدا هیپا یو علوم اجتماع یفارس یدرس

 یو فارس یهای اجتماعکتاببه این نتییه دست یافت که  استانداردهای مصوب

هنگ و فر یرانیا ریمشاه ،یمل -یعیطب مکان و اینمادها مثل جغراف یبه برخ میبخوان

 میتقو ،ینمادها مثل پرچم، سرود مل یت. برخاس شده در حد نسبتاً مناسب توجه

توجه مک یرانیو هنر ا یو مل یخیمکان تار ،یرانیا ریاساط ،یمل اتیادب ت،یقوم ،یرسم

 نیا جینتا طبق نیاصالً توجه نشده است؛ بنابرا نینمادها مثل د یاست و به برخ شده
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دل متعا طوربه میبخوان یفارس و یهای اجتماعد کتابریپژوهش محتوای امتن و تصو

 است. نپرداختهی مل تیو متوازن به موضوع نمادهای هو

کتاب مطالعات  یبررسد در پژوهش خود با عنوان 0594زاده اقدم و همکاران احسن

 لیاتحل یمل تیهو هایمؤلفهتوجه به  زانیم دگاهیسال چهارم دبستان از د یاجتماع

های بار در قسمت 085هویت ملی به این نتییه رسیدند که مطالب مربوط به  محتواد

واحد در  86ها، تصاویر و متن درسید مطرن شده است که از میان مختلف افعالیت

واحد در قالب فعالیت ارائه شده است.  51واحد در قالب تصویر و  73قالب متن، 

همچنین بیشترین توجه به هویت فرهنگی است و هویت اجتماعی و سیاسی کمتر 

 فته است.موردتوجه قرار گر

د در پژوهشی با عنوان بررسی میزان توجه به هویت 0594آبادی و رمضانخانی اخرم

 هایبکتادر  ملی در کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به این نتییه رسیدند که

-به هویت ملی توجه شده است و از مؤلفه %79/30 ییابتدا یدوره یمطالعات اجتماع

به مؤلفه  %48/53به مؤلفه دین،  %65/51لفه زبان، به مؤ %69/06های هویت ملی 

 به مؤلفه پیشینه تاریخی توجه شده است. %75/54ورسوم، آداب

 های هویتنامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مؤلفهد در پایان0595پوررسول ا

های درسی پایه ششم ابتدایی به این نتییه اسالمی در محتوای کتاب-ایرانی

در  رانیا نیو سرزم نید یهاششم به مؤلفه هیپا هایکتاب یدر محتواکه  یافتدست

 ،یرانیهنر، پرچم و پول ا ،یااسطوره خیتار یهاشده و به مؤلفه توجهیی باال اریحد بس

 کمتر پرداخته شده است.

تحلیلی بر هویت ملی در  ای با عنواند در مطالعه0595زاده انیارنهاوندی و قربانعلی

جهی توبه این نتییه رسیدند که بی مطالعه موردی مطالعات اجتماعیدا یکتب درس

 هایبیشتر به بعد به ارزش توجه های سیاسیبه مشاهیر و وقایع ملی، حذف ارزش

های کتاب مطالعات اجتماعی در دوره تحول اجتماعی، اخالقی و مذهبی از ویژگی

 .است بنیادین
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ها درسی و رابطۀ آن هایکتابتصاویر نوان د در پژوهشی با ع0595زاویه و عزیزی ا

این  درنتییه گرفتند که  های اول و دوم دبستانبا هویت ملی و دینی مطالعه کتاب

های هویت دینی و ملی نشده و اگر در بعضی مؤلفه ها توجه متعادلی به عناصر وکتاب

ر کنار ری دشود با قرارگیبا هویت ملی و دینی دیده می صفحات نیز تصاویر متناسب

 درواقع .شده است ترکمرنگتأثیر بایستۀ خود را از دست داده و  عناصر متضاد و خنثی

در زمینۀ انتقال مفاهیم هویتی بسیار ها کتابتوان گفت صفحات و تصاویر این می

 اند.کمرنگ ایفای نقش نموده

مات تحلیل محتواى کتاب تعلید در تحقیق خود با عنوان 0591میلج و همکاران ا

هاى هویت برخوردارى از مؤلفه ازنظرهای چهارم و پنیم دوره ابتدایى اجتماعى پایه

م ها، صفحات، مفاهیتحقیق شامل درس هاینمونهدر میان به این نتییه رسید که  ملى

هاى اى هویت ملى نشده است. از بین مؤلفههبه عناصر و مؤلفه توجه متعادلى...و

مؤلفه سرود ملى داراى  اهمیت و غرافیایى بیشترینهاى ج، مؤلفه ویژگىذکرشده

 کمترین اهمیت است.

 در کتب یفرهنگ تیهو یهایژگیود در پژوهشی با عنوان بررسی 5107ا0السعودی

به این نتییه رسید که  و متوسطه در اردن ییآموزش ابتداتعلیمات دینی دو مقطع 

د پرچم بیشترین فراوانی را های مربوط به نمادها و حوادث ملی، نمادر میان مؤلفه

 دارد.

د در پژوهش خود با عنوان رابطه بین آموزش و هویت ملی، اشاره 5111ا 5لی بیونگ

مندند از طریق آموزش اجباری، کند که کشورهای گوناگون دنیا ازجمله کره، عالقهمی

ش، زها مانند خودشان زندگی کنند. این نوع آموبستر را برای مردم فراهم کنند تا آن

 در جهت اییاد هویت ملی و هدف آن همسان کردن مردم است.

                                                           
1  - Alsoudi 

2 - Leebyung 
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: رییدر جهان در حال تغ یمل تیساخت هود در تحقیق خود با عنوان 0999ا 0پارمنتر

، وپرورش ژاپنگذاران آموزش، به این نتییه رسید که سیاستدر آموزش ژاپن دگاهید

رش وپروباید به نقش آموزشآموزان متوسطه و دانشیومعلمان، با این موضوع که دانش

 عقیده هستند.در رشد هویت ملی در مدارس اهمیت ویژه داده شود هم

-رغم تفاوت میزان فراوانی مؤلفههای گذشته علیطور که مشخص شد، پژوهشهمان

های به مؤلفه پرداختن نارسایى و نقص های هویت ملی در کتب درسی، در رابطه با

 نظر یکسانی دارند. هویت ملی

ای دیگر هتر و پایدارتر از دورهبا توجه به اینکه یادگیری افراد در سنین پایین باثبات

آموزان را از طریق پذیری دانشوپرورش وظیفۀ مهم جامعهکه آموزشاست و ازآنیایی

دهی هویت آنان به عهده دارد، بنابراین کتب درسی باید با نگاهی دقیق و شکل

آموزان گام بردارد. ویت ملی و پرورش آن در دانشکارشناسانه در جهت تبیین ه

ماعی های مطالعات اجتکارگیری روش تحلیل محتوا کتابآن شدیم تا با به درنتییه بر

های هویت ملی مورد سنیش قرار داده و دورۀ ابتدایی را ازنظر میزان توجه به مؤلفه

 به سؤاالت زیر پاسخ دهیم:

ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی بیشتر  های نمادی  از مؤلفهبه کدام -0

 توجه شده است؟

فرهنگی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی  ی  از ابعاد مؤلفه میراثبه کدام -5

 بیشتر توجه شده است؟

ها در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ی  از ابعاد مؤلفه مشاهیر و شخصیتبه کدام -5

 است؟ ابتدایی بیشتر توجه شده

های ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی ی  از ابعاد مؤلفه ارزشبه کدام -4

 بیشتر توجه شده است؟

                                                           
1 - parmenter 
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ی  از ابعاد مؤلفه وقایع و رخدادها در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی به کدام -3

 بیشتر توجه شده است؟

ب مطالعات اجتماعی دورۀ های هویت کلی در کتی  از مؤلفهطورکلی به کدامبه -8

 ابتدایی بیشتر توجه شده است؟

 ملی در پژوهش حاضر های هویتمؤلفه : مدل مفهومی0شکل 
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 روش پژوهش

های توصیفی است و در آن از روش تحلیل محتوا استفاده پژوهش حاضر از نوع پژوهش

وهش ژصورت کیفی، کمی و ترکیبی انیام شده است. این پشده است. تحلیل محتوا به

های کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در تحلیل محتوای متن، تصاویر و پرسش

از هر دو روش کمی و کیفی بهره برده است. متغیر  0599-0411در سال تحصیلی 

 اصلی پژوهش هویت ملی و واحد تحلیل مضمون است.

سال یی در بتدادوره ا یمطالعات اجتماع یهای درسپژوهش، کتاب نیآماری ا جامعه

 ،یهای درسکتاب فیو تأل زییربرنامه است که توسط دفتر 0599-0411 یلیتحص

 لیمورد تحل رهایو تصو پرسش ها متن،کتاب نیو چاپ شده است. در ا فیتأل

جامعه آماری، از  هایتیمحدود لیپژوهش و به دل تیاست. با توجه به ماه قرارگرفته

 عنوانبه، کل جامعه آماری قیدقی هابه داده یبایدست جهتو  نظرصرف رییگنمونه

که شامل، مؤلفه  یمل تیمؤلفه هو 3پژوهش حاضر . نمونه در نظر گرفته شده است

 هاشخصیتو  ریشاخص، مؤلفه مشاه 7 یفرهنگ راثیشاخص، مؤلفه م 08 ینماد مل

 یشاخص بررس 3و رخدادها  عیشاخص و مؤلفه وقا 4 یمل هایارزششاخص، مؤلفه  6

 د.0کلشات شده اس

 

 

 های پژوهشیافته

 دوره یمطالعات اجتماعهای ابشده کتدر این قسمت از تحقیق با توجه به بررسی انیام

 شود.های تحقیق پرداخته مییی با استفاده از جداول به پاسخ سؤالابتدا

 

ی  از مؤلفه نماد ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی به کدام -سؤال اول پژوهش

 بیشتر توجه شده است؟
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 : فراوانی ابعاد مؤلفه نماد ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی0جدول 

 

 های مطالعاتمحتوا کتاب لیتحل به دست آمده ازهای داده وتحلیلتیزیهرای ب

 صدو در یاز فراوانرابطه  نیاستفاده شد. در ا یفیاز آمار توص ،ییابتدا دوره یاجتماع

 پژوهش فراهم شود. موردنظرهای سؤال پاسخالزم برای  ۀنیاستفاده شده تا زم یفراوان

فرهنگی در کتب مطالعات  ی  از ابعاد مؤلفه میراثبه کدام - وهشسؤال دوم پژ

 اجتماعی دورۀ ابتدایی بیشتر توجه شده است؟
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 ت اجتماعی دورۀ ابتدایی: فراوانی ابعاد مؤلفه میراث فرهنگی در کتب مطالعا5جدول 

مؤلفه میراث فرهنگی در کتاب د 5دول اج اساس ها برپس از بررسی محتوای کتاب

فراوانی  ها درصدد نسبت به سایر پایه%38.4د ا056مطالعات اجتماعی پایه ششم ا

د در 57/%66بیشتری دارد. همچنین از بین ابعاد این مؤلفه، به بعد اماکن و بناها ا

 کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بیشتر توجه شده است.

 ها در کتب مطالعاتی  از ابعاد مؤلفه مشاهیر و شخصیتکدام به -سؤال سوم پژوهش 

 اجتماعی دورۀ ابتدایی بیشتر توجه شده است؟

 

 

 

 

 

 

 ششم پنجم چهارم سوم ابعاد مؤلفه
 جمع

 درصد فراوانی
ی

ث فرهنگ
میرا

 

 57/%66 68 31 08 09 0 اماکن و بناها

هنر و 

 دستیصنایع
1 05 8 7 53 10%/00 

 8/%8 03 6 5 5 5 نگفرهخرده

 0/%55 5 5 1 1 1 نظم و نثر ادبی

 7/%14 08 01 5 5 5 احادیث و آیات

 06/%18 40 58 4 1 0 کتب

 06/%18 40 04 00 00 3 هامناس  و سنت

 %011 557 056 40 48 05 جمع کل

 درصد
3.5

% 
51.5% 06.0% 

38.4

% 
011%  
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 ها در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی: فراوانی ابعاد مؤلفه مشاهیر و شخصیت5جدول 

 

 ریمشاهدهد که مؤلفه می نشاند 5اجدول  اساس بر هاکتاب یمحتوا یپس از بررس

 در کتاب مطالعات هاشخصیتو 

درصد فراوانی بیشتری دارد.  هاد نسبت به سایر پایه%43.9اجتماعی پایه ششم ا

د در کتب مطالعات اجتماعی 40/%07همچنین از بین ابعاد این مؤلفه به بعد سیاسی ا

 دوره ابتدایی بیشتر توجه شده است.

های ملی در کتب مطالعات فه ارزشی  از ابعاد مؤلبه کدام -سؤال چهارم پژوهش

 اجتماعی دورۀ ابتدایی بیشتر توجه شده است؟

 

 

 

 

 ششم پنجم چهارم سوم ابعاد مؤلفه
 جمع

 درصد فراوانی

ت
صی

شاهیر و شخ
م

ها
 

 6/%55 7 0 8 1 1 ادبی

 59/%40 53 00 00 5 1 دینی

 40/%07 53 05 01 05 0 سیاسی

 05/%94 00 6 5 1 1 ی و فلسفیعلم

 4/%7 4 4 1 1 1 مبارز و انقالبی

 1 1 1 1 1 1 ایاسطوره

 5/%35 5 5 1 1 1 هنری

 1 1 1 1 1 1 ورزشی

 011 63 59 51 03 0 جمع کل

  011 %43.9 %53.5 %07.8 %0.5 درصد
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 های ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی: فراوانی ابعاد مؤلفه ارزش4جدول 

های ملی در کتاب مؤلفه ارزشد 4جدول ا با توجه به و هاکتاب یمحتوا یپس از بررس

ها درصد فراوانی بیشتری د نسبت به سایر پایه%40.5مطالعات اجتماعی پایه ششم ا

د در کتب 45/%53ؤلفه به بعد اخالقی و مذهبی ادارد. همچنین از بین ابعاد این م

 مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بیشتر توجه شده است.

ی  از ابعاد مؤلفه وقایع و رخدادها در کتب مطالعات به کدام -سؤال پنیم پژوهش

 اجتماعی دورۀ ابتدایی بیشتر توجه شده است؟

 ششم پنجم چهارم سوم ابعاد مؤلفه
 جمع

 درصد فراوانی

ش
ارز

ی
ی مل

ها
 54/%00 40 05 01 6 01 اجتماعی 

 53/%66 44 50 08 5 3 اقتصادی

 45/%53 75 51 06 05 05 اخالقی و مذهبی

 7/%84 05 8 4 5 1 سیاسی

 011 071 71 46 53 57 جمع کل

 
 درصد

03.9

% 
04.7% 56.5% 

40.5

% 
011  

 ششم پنجم چهارم سوم ابعاد مؤلفه
 جمع

 درصد فراوانی

وقایع و رخدادها
 

 8/%53 5 5 1 1 1 ایران باستان

 50/%53 03 5 05 1 1 اسالم تا صفویه

صفویه تا 

 مشروطه
1 1 0 05 05 16%/57 

مشروطه تا 

 37انقالب
1 0 5 3 6 88/08 

 75/06 9 3 5 1 0 به بعد 0536

 011 46 57 09 0 0 جمع کل

 %59.8 %5.0 %5.0 درصد
38.5

% 
011  
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 ۀ ابتدایی: فراوانی ابعاد مؤلفه وقایع و رخدادها در کتب مطالعات اجتماعی دور3جدول 

کتاب  رخدادها در مؤلفه وقایع و 3توجه به جدول  با هاکتاب یمحتوا بررسی ازس پ

ها درصد فراوانی بیشتری د نسبت به سایر پایه%38.5مطالعات اجتماعی پایه ششم ا

در د 50/%53ا هیاسالم تا صفو یمؤلفه به رخدادها نیابعاد ا نیاز ب نیهمچن دارد.

 بیشتر توجه شده است.اجتماعی دوره ابتدایی  کتب مطالعات

های هویت ملی در کتب مطالعات ی  از مؤلفهطورکلی به کدامبه -سؤال ششم پژوهش

 اجتماعی دورۀ ابتدایی بیشترین و کمترین توجه شده است؟

 های هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی: فراوانی مؤلفه8جدول 

 

 در را هامؤلفه درصد باالیی فراوانی؛ عدد درصد به مربوط هایخانه در 8 در جدول

 دهد.می نشان مربوطه هایستون در را هامؤلفه درصد پایینی عدد و مربوطه سطرهای

های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی های این جدول در بین کتاببر اساس این داده
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د فراوانی 4/%55د و مؤلفه نماد ملی کمترین ا41/%97مؤلفه میراث فرهنگی بیشترین ا

 هایبه مؤلفهرا دارد. همچنین مطالعات اجتماعی پایه ششم بیشترین میزان توجه 

 د را داشته است.49/%19هویت ملی ا

 گیریبحث و نتیجه

های مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی در پژوهش حاضر باهدف بررسی محتوای کتاب

های هویت ملی انیام شده بر اساس میزان توجه به مؤلفه 0599-0411سال تحصیلی 

 است.

-اجتماعی دورۀ ابتدایی از بین مؤلفه های مطالعاتهای پژوهش، کتاببا توجه به یافته

د به مؤلفه میراث فرهنگی، 41/%97د به مؤلفه نماد ملی، ا4/%55های هویت ملی، ا

های ملی و د به مؤلفه ارزش51/%86ها، اد به مؤلفه مشاهیر و شخصیت03/%54ا

دهنده عدم توجه نتایج کلی نشان اند.د به مؤلفه وقایع و رخدادها توجه کرده6/%88ا

های هویت ملی است. مؤلفه میراث های موردنظر به مؤلفهکافی و متعادل کتاب

-ملی با پایین د در رتبه اول و مؤلفه نماد41/%97فرهنگی با باالترین میزان فراوانی ا

ها اند. در این کتابد در آخرین رتبه اهمیت قرارگرفته4/%55ترین میزان فراوانی ا

توجهی آید مورد بیحساب میمؤلفه هویت ملی بهترین نوعی مهمملی که به نماد

صورت متعادل به تمام مؤلفه پرداخته نشده است، که بهقرارگرفته است و ازآنیایی

های مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی نقش چندان توان نتییه گرفت که کتابمی

ایج آموزان ندارند. این نتییه با نتمؤثری در پرورش و تحکیم هویت ملی دانش

د در پژوهش خود به 0595زاده، اهاشمی و قربانعلیتحقیقات پیشین هماهنگی دارد. 

بعد  از بیشترین وملی  هایارزشدر بین ابعاد هویت ملی، بعد  این نتییه رسیدند که

که در بعد نماد ملی با نتییه این  نماد ملی از کمترین میزان فراوانی برخوردارند؛

ای که بیشترین فراوانی را دارد با پژوهش ر بخش مؤلفهاما د پژوهش همسانی دارد؛

 ها به مؤلفهعلت است که طی این سالاینحاضر در تناقض است و این امر احتماالً به
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-میراث فرهنگی نسبت به مؤلفه ارزش ملی بیشتر توجه شده است. همچنین احسن

که کتاب مطالعات  د در پژوهش خود به این نتییه رسیدند0594زاده اقدم و همکاران، 

-اجتماعی پایه چهارم ابتدایی بیشترین توجه را به هویت فرهنگی داشته است. یافته

دهد که توجه متعادلی د نیز نشان می0568عمران و شکیباییان، های تحقیق اصالحی

های هویت ملی نشده است. نتایج هر دو پژوهش با نتییه پژوهش به عناصر و مؤلفه

هدف نهایی درس مطالعات اجتماعی تربیت انسان کامل و . حاضر هماهنگی دارد

وپرورش که از شود که آموزششهروندی مطلوب است. این امر زمانی محقق می

تأثیرگذارترین نهادهای ی  کشور است به تقویت همۀ ابعاد هویت انسان ازجمله 

های اننسای داشته باشد. برای داشتن کشوری پایدار و تربیت اهویت ملی نگاه ویژه

های هویت ملی را از دوران وخاک خود باید تمام مؤلفهمتعهد و غیور نسبت به آب

ابتدایی در ذهن و جان کودکان نهادینه کنیم تا هویت فردی و ملی خود را بشناسند 

 و به آن اعتقاد پیدا کنند و آن را پاس بدارند.

توای کتب درسی دورۀ های متعدد مبنی بر عدم توجه محبا توجه به نتایج پژوهش

ه در شود کخصوص مؤلفه نماد ملی، پیشنهاد میهای هویت ملی بهابتدایی به مؤلفه

ها از نمادهای ملی مانند: پرچم ایران، سرود ملی، قله دماوند و... بیشتر محتوای درس

بهره گیرند. همچنین مسئوالن در تألیف کتب درسی با حساسیت بیشتری به نگارش 

موزان آویژه در دوره ابتدایی جهت تغییر نگرش و نگاه دانشهای درسی بهو تهیه کتاب

 اهتمام ورزند.
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