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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس میزان
توجه به مؤلفههای هویت ملی انیام شده است .روش تحقیق ،تحلیل محتوای کمی و کیفی،
واحد تحلیل ،مضمون میباشد .جامعه آماری ،کتب مطالعات اجتماعی از پایه سوم تا ششم
ابتدایی است .پژوهش حاضر  3مؤلفه هویت ملی که شامل ،مؤلفه نماد ملی  08شاخص،
مؤلفه میراث فرهنگی  7شاخص ،مؤلفه مشاهیر و شخصیتها  6شاخص ،مؤلفه ارزشهای
ملی  4شاخص و مؤلفه وقایع و رخدادها  3شاخص بررسی شده است .یافتههای پژوهش
نشان میدهد که در کتابهای مطالعات اجتماعی دور ابتدایی به مؤلفههای هویت ملی،
ا4/%55د ،مؤلفه نماد ملی ،ا41/%97د ،مؤلفه میراث فرهنگی ،ا03/%54د ،مؤلفه مشاهیر و
شخصیتها ،ا51/%86د به مؤلفه ارزشهای ملی و ا6/%88د به مؤلفه وقایع و رخدادها توجه
شده است .ضمناً مؤلفه میراث فرهنگی ا41/%97د باالترین فراوانی و مؤلفه نماد ملی ا4/%55د
کمترین میزان فراوانی را دارند .همچنین مطالعات اجتماعی پایه ششم بیشترین میزان توجه
به مؤلفههای هویت ملی ا49/%19د را داشته است .نتایج نشاندهنده توجه ناقص کتابها به
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مؤلفههای هویت ملی است .هدف کلی این کتاب تربیت شهروند مسئولیتپذیر است .جهت
تحقق این هدف آموزش و پروش باید نگاه ویژهای به مؤلفههای هویت ملی داشته باشد.
واژگان کلیدی :مؤلفههای هویت ملی ،مطالعات اجتماعی ،تحلیل محتوا ،دوره ابتدایی
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مقدمه
انسانها عالوه بر بعد فردی و اختصاصی خود ،دارای بعد اجتماعی نیز هستند .استمرار
زندگی جمعی با نوعی شناخت و تصور از خودمان و دیگران است که هویت نام دارد
و بدون آن زندگی اجتماعی ناممکن است .هویت کلمهای غربی است که در فارسی
بهجای واژه التین اIdentityد به کار میرود .فرهنگ معین «هویت» را اینگونه
تعریف میکند -0 :ذات باریتعالی  -5هستی ،وجود  -5آنچه موجب شناسایی شخص
باشد؛ اما به طورکلی مفهوم هویت در علوم مختلف دارای مفهوم خاصی است .هویت
در اصل «هو هویت» بوده و به معنی «این همانی» یا «اتحاد به ذات» است .اتحاد به
ذات به معنی اتصاف و شناخته شدن و یکی بودن موصوف با صفات اصلی و جوهری
است .هنگامیکه سخنی در مورد هویت پدیدهای مطرن میشود ،آن سخن باید طوری
باشد که پدیده مذکور بهراستی گویای هیأت و ماهیت وجودی خویش باشد االطایی،
0567د به نقل از اپیروزه50 :0598 ،د .هویت را میتوان بهنوعی حاصل دیالکتی

دو

صفت همسانی و ناهمسانی بین خود و غیرخود دانست اعبدالهی و حسینبر:0560 ،
017د .درواقع مفهوم هویت با پاسخگویی هشیارانه افراد و اجتماعات به پرسشهایی
از حیث کیستی و چیستی ،ازجمله مفاهیم مهمی است که نظم دیرینه تاریخی را به
نظم و ترتیب مدرن امروزی متصل میکند .هویت میموعهای از نشانهها ،آثار مادی،
زیستی ،مفهومی ،اجتماعی ،فرهنگی تمدنی و روانی است که سبب شناسایی فرد از
فرد ،گروه از گروه و فرهنگ و تمدنی از فرهنگ و تمدن دیگر میشود امقصودی و
حاجیپور51 :0593 ،د .هویت انواع مختلفی دارد ،مانند هویت ملی ،دینی و فرهنگی،
در این میان جایگاه هویت ملی نسبت به انواع دیگر هویت ،باالتر است .بحث از هویت
یکی از اساسیترین و جدیدترین مباحث عصر مدرن و پسامدرن است که پس از
رنسانس پدید آمده است امیلر 0993د به نقل از امنادی و صادقزاده058 :0567 ،د.
ابال معتقد است ،هویت ملی جزئی از هویت جمعی است که کشور را با نژاد ،فرهنگ،
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اقتصاد ،حقوق و سیاست ترکیب میکند اابال05 :5113 ،0د .اگر در جامعهای آگاهی
از هویت ملی وجود نداشته باشد و یا به شکل نارسا و کممایه باشد؛ افراد جامعه نقش
خود را در حفظ و پایداری کشور ندانسته و تعهدی نیز به آن نخواهند داشت
اجعفرزادهپور55 :0569 ،د.
هاشمی و قربانعلیزاده در مطالعه خود ،مؤلفههای هویت ملی را چنین بیان میکنند:
الفد نماد :آن چیزی که بهعنوان نشانۀ ایرانی بودن مورد موافقت همه است .مانند
پرچم ایران ،سرود ملی ،قله دماوند و...
بد وقایع و رخدادها :وقایع و رخدادها در زمینههای مختلف سیاسی ،اجتماعی،
مذهبی و ...مؤثرند .عاملیت این وقایع به مردم و حاکمیت ایران وابسته است .مانند
ملی شدن صنعت نفت ایران و ...در غیر این صورت با حیطههایی از هویت ملی پیوند
ناگسستنی دار؛ مانند هیرت پیامبر اکرم اصد که در بعد هویت دینی ایرانی است.
جد ارزش ها :اندیشه و تفکراتی که مردم دربارۀ آنچه شایسته ،خوب یا بد است؛ دارند
مانند :ارزش جوانمردی و ...در فرهنگ ایرانی.
دد میراث فرهنگی :آثار مادی و معنوی که از زمانهای دور باقیماندهاند و از آنها
برای مطالعۀ ملتها و جوامع استفاده میشود .همچنین جهت شناسایی آثار مادی
تمدنها و دوران تشکیل و تکامل آنها سندی باارزش بهحساب میآیند.
مشاهیر و شخصیتها :اشخاص حقیقی یا اسطورهای که در حوزههای مختلف مذهبی،
ادبی ،سیاسی ،مذهبی و ...بر تاریخ ایران تأثیر مثبت و منفی گذاشتهاند و از این طریق
مشهورند .این افراد از منشأ ایرانی برخوردارند و یا با بخشی از هویت ایرانی پیوند
جدانشدنی دارند همچون شخصیت پیامبر اکرم اهاشمی و قربانعلیزاده-35 :0595 ،
35د.
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در روزگاری که ازی طرف ،مرزهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در اثر فرایند جهانی-
شدن ،شکسته شده است و اثرپذیری و اثرگذاری فرهنگیها بر یکدیگر شتاب فزاینده-
ای گرفته؛ و از طرف دیگر ،هویتهای مختلف در جریانی از مبادله و معارضه
قرارگرفته اند ،محافظت از هویت فردی ،جمعی و ملی و در سایۀ آن حفظ استقالل
فرهنگی و بازداری از ادغام آن در سایر فرهنگها و هویتهای مسلط جهانی به
کوششی بسیار بزر نیازمند میباشد .امروزه علم به هویت ملی و هویتیابی از مباحث
اساسی و ضروری هر جامعهای است؛ بهویژه جوامعی که در مسیر فرایند پرشتاب
مدرنیته هستند و به دنبال آن عقاید فرهنگی و تمدنیشان در تضاد با یکدیگر قرار
میگیرد .در چنین اوضاعی است که شفافسازی و همبستگی مفهوم هویت و ارائه
تعریف و توصیفی شیوا ،استوار و بینقص از آن ،میتواند راهکاری مناسب برای رهایی
هویت هر جامعهای از آشفتگی باشد اخدایار و فتحی56 :0567 ،د.
جامعهای که مردم آن ،نگاه واقعبینانه و بر اساس واقعیت نسبت به خود و شناخت
کافی بر موقعیت خود داشته باشند و نسبت به این موقعیت احساس مثبتی در آنها
وجود داشته باشد از آسیب ها در امان مانده و برای پیشرفت و ترقی تالش مستمری
نموده و با اییاد صمیمیت و اتحاد جهانوطنی را توسعه داده و امنیت و آرامش را در
سطح جهانی تیربه خواهند کرد افیاض و ایمانیقوشچی53 :0569 ،د.
در بین عوامل مختلف ،آموزشوپرورش در تقویت وحدت و یگانگی اجتماعی و هویت-
بخشی نقش غیرقابلانکاری دارد .این نقش بهواسطه کتب درسی بااهمیتتر است.
کتابهای درسی ،بهعنوان یکی از مؤلفههای بنیادی در تقویت و شناسایی هویت ملی
دانشآموزان بهعنوان سرمایههای انسانی کشور تأثیر بسزایی دارند امنصوری و
فریدونی56 :0566 ،د .یکی از درسهایی که بهطور مستقیم برنامههای بیانشده را
آموزش میدهد درس مطالعات اجتماعی است .اساس این درس ،اهمیت جهان میاور
و شرایط زندگی بر ورای فکر ،شناخت خود ،کیفیت زندگی و اعتماد به آینده میباشد
انیفی96 :0569 ،د .دایرۀالمعارف بینالمللی آموزشوپرورش ،در جلد دهم ،مطالعات
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اجتماعی را اینگونه تعریف کرده است« :مطالعات اجتماعی حوزهای از برنامهی درسی
است که هدف آن ،آشنا کردن بچهها با محیط اطرافشان و نیز توسعهی ارتباطات
انسانی است؛ بهگونهای که دانشآموزان ،شهروندان خوبی تربیت شوند .محتوای این
درس از تاریخ ،جغرافیا و دیگر علوم اجتماعی استخراج میشود ».در ایران ،در سال
 ،0573برای نخستین بار شورای وقت برنامهریزی مطالعات اجتماعی دفتر برنامهریزی
و تألیف کتب درسی ،تعریف زیر را برای مطالعات اجتماعی ارائه داد« :حوزهای که
دربارهی انسان و تعامل او با محیطهای اجتماعی ،فرهنگی ،طبیعی و تحوالت زندگی
بشر در گذشته ،حال و آینده و جنبههای گوناگون آن اسیاسی و اقتصادی ،فرهنگی
و محیطید بحث میکند ».افالحیان و همکاران4 :0590 ،د.
به دلیل اهمیت موضوع پژوهشهای متعددی درزمینهٔ وجود مؤلفههای هویت ملی
در کتب درسی انیام شده است.
صانعی مهری و رزمآزما ا0599د در تحقیقی با عنوان تحلیل محتوای کتابهای
مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی ازنظر میزان توجه به هویت ملی و هویت دینی به
این نتییه دست یافتند که در  %78از متون درسی و  %84از عکسها ،به مؤلفههای
هویت توجه شده است .همچنین مؤلفههای هویت ملی در متن و تصاویر در مقایسه
با هویت دینی به میزان بیشتری به چشم میخورد.
جدیدیمحمدآبادی ا0594د در مطالعه خود با عنوان تحلیل محتوای کتابهای
درسی فارسی و علوم اجتماعی پایه ششم ابتدایی از حیث توجه به هویت ملی بر محور
استانداردهای مصوب به این نتییه دست یافت که کتابهای اجتماعی و فارسی
بخوانیم به برخی نمادها مثل جغرافیا و مکان طبیعی -ملی ،مشاهیر ایرانی و فرهنگ
در حد نسبتاً مناسب توجه شده است .برخی نمادها مثل پرچم ،سرود ملی ،تقویم
رسمی ،قومیت ،ادبیات ملی ،اساطیر ایرانی ،مکان تاریخی و ملی و هنر ایرانی کمتوجه
شده است و به برخی نمادها مثل دین اصالً توجه نشده است؛ بنابراین طبق نتایج این
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پژوهش محتوای امتن و تصویرد کتابهای اجتماعی و فارسی بخوانیم بهطور متعادل
و متوازن به موضوع نمادهای هویت ملی نپرداخته است.
حسنزاده اقدم و همکاران ا0594د در پژوهش خود با عنوان بررسی کتاب مطالعات
اجتماعی سال چهارم دبستان از دیدگاه میزان توجه به مؤلفههای هویت ملی اتحلیل
محتواد به این نتییه رسیدند که مطالب مربوط به هویت ملی  085بار در قسمتهای
مختلف افعالیتها ،تصاویر و متن درسید مطرن شده است که از میان  86واحد در
قالب متن 73 ،واحد در قالب تصویر و  51واحد در قالب فعالیت ارائه شده است.
همچنین بیشترین توجه به هویت فرهنگی است و هویت اجتماعی و سیاسی کمتر
موردتوجه قرار گرفته است.
خرمآبادی و رمضانخانی ا0594د در پژوهشی با عنوان بررسی میزان توجه به هویت
ملی در کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به این نتییه رسیدند که در کتابهای
مطالعات اجتماعی دورهی ابتدایی  %30/79به هویت ملی توجه شده است و از مؤلفه-
های هویت ملی  %06/69به مؤلفه زبان %51/65 ،به مؤلفه دین %53/48 ،به مؤلفه
آدابورسوم %54/75 ،به مؤلفه پیشینه تاریخی توجه شده است.
پوررسول ا0595د در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مؤلفههای هویت
ایرانی-اسالمی در محتوای کتابهای درسی پایه ششم ابتدایی به این نتییه
دستیافت که در محتوای کتابهای پایه ششم به مؤلفههای دین و سرزمین ایران در
حد بسیار باالیی توجه شده و به مؤلفههای تاریخ اسطورهای ،هنر ،پرچم و پول ایرانی،
کمتر پرداخته شده است.
نیارنهاوندی و قربانعلیزاده ا0595د در مطالعهای با عنوان تحلیلی بر هویت ملی در
کتب درسی امطالعه موردی مطالعات اجتماعید به این نتییه رسیدند که بیتوجهی
به مشاهیر و وقایع ملی ،حذف ارزشهای سیاسی توجه بیشتر به بعد به ارزشهای
اجتماعی ،اخالقی و مذهبی از ویژگیهای کتاب مطالعات اجتماعی در دوره تحول
بنیادین است.
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زاویه و عزیزی ا0595د در پژوهشی با عنوان تصاویر کتابهای درسی و رابطۀ آنها
با هویت ملی و دینی مطالعه کتابهای اول و دوم دبستان نتییه گرفتند که در این
کتابها توجه متعادلی به عناصر و مؤلفههای هویت دینی و ملی نشده و اگر در بعضی
صفحات نیز تصاویر متناسب با هویت ملی و دینی دیده میشود با قرارگیری در کنار
عناصر متضاد و خنثی تأثیر بایستۀ خود را از دست داده و کمرنگتر شده است .درواقع
میتوان گفت صفحات و تصاویر این کتابها در زمینۀ انتقال مفاهیم هویتی بسیار
کمرنگ ایفای نقش نمودهاند.
میلج و همکاران ا0591د در تحقیق خود با عنوان تحلیل محتواى کتاب تعلیمات
اجتماعى پایههای چهارم و پنیم دوره ابتدایى ازنظر برخوردارى از مؤلفههاى هویت
ملى به این نتییه رسید که در میان نمونههای تحقیق شامل درسها ،صفحات ،مفاهیم
و...توجه متعادلى به عناصر و مؤلفههاى هویت ملى نشده است .از بین مؤلفههاى
ذکرشده ،مؤلفه ویژگىهاى جغرافیایى بیشترین اهمیت و مؤلفه سرود ملى داراى
کمترین اهمیت است.
السعودی0ا5107د در پژوهشی با عنوان بررسی ویژگیهای هویت فرهنگی در کتب
تعلیمات دینی دو مقطع آموزش ابتدایی و متوسطه در اردن به این نتییه رسید که
در میان مؤلفههای مربوط به نمادها و حوادث ملی ،نماد پرچم بیشترین فراوانی را
دارد.
لی بیونگ 5ا5111د در پژوهش خود با عنوان رابطه بین آموزش و هویت ملی ،اشاره
میکند که کشورهای گوناگون دنیا ازجمله کره ،عالقهمندند از طریق آموزش اجباری،
بستر را برای مردم فراهم کنند تا آنها مانند خودشان زندگی کنند .این نوع آموزش،
در جهت اییاد هویت ملی و هدف آن همسان کردن مردم است.

1- Alsoudi
2 -Leebyung
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پارمنتر 0ا0999د در تحقیق خود با عنوان ساخت هویت ملی در جهان در حال تغییر:
دیدگاه در آموزش ژاپن ،به این نتییه رسید که سیاستگذاران آموزشوپرورش ژاپن،
دانشآموزان متوسطه و دانشیومعلمان ،با این موضوع که باید به نقش آموزشوپرورش
در رشد هویت ملی در مدارس اهمیت ویژه داده شود همعقیده هستند.
همانطور که مشخص شد ،پژوهشهای گذشته علیرغم تفاوت میزان فراوانی مؤلفه-
های هویت ملی در کتب درسی ،در رابطه با نقص و نارسایى پرداختن به مؤلفههای
هویت ملی نظر یکسانی دارند.
با توجه به اینکه یادگیری افراد در سنین پایین باثباتتر و پایدارتر از دورههای دیگر
است و ازآنیاییکه آموزشوپرورش وظیفۀ مهم جامعهپذیری دانشآموزان را از طریق
شکلدهی هویت آنان به عهده دارد ،بنابراین کتب درسی باید با نگاهی دقیق و
کارشناسانه در جهت تبیین هویت ملی و پرورش آن در دانشآموزان گام بردارد.
درنتییه بر آن شدیم تا با بهکارگیری روش تحلیل محتوا کتابهای مطالعات اجتماعی
دورۀ ابتدایی را ازنظر میزان توجه به مؤلفههای هویت ملی مورد سنیش قرار داده و
به سؤاالت زیر پاسخ دهیم:
 -0به کدامی

از مؤلفههای نماد ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی بیشتر

توجه شده است؟
 -5به کدامی

از ابعاد مؤلفه میراث فرهنگی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی

بیشتر توجه شده است؟
 -5به کدامی

از ابعاد مؤلفه مشاهیر و شخصیتها در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ

ابتدایی بیشتر توجه شده است؟
 -4به کدامی

از ابعاد مؤلفه ارزشهای ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی

بیشتر توجه شده است؟

1 -parmenter
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 -3به کدام ی

از ابعاد مؤلفه وقایع و رخدادها در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی

بیشتر توجه شده است؟
 -8بهطورکلی به کدامی

از مؤلفههای هویت کلی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ

ابتدایی بیشتر توجه شده است؟
شکل  :0مدل مفهومی مؤلفههای هویت ملی در پژوهش حاضر
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی است و در آن از روش تحلیل محتوا استفاده
شده است .تحلیل محتوا بهصورت کیفی ،کمی و ترکیبی انیام شده است .این پژوهش
در تحلیل محتوای متن ،تصاویر و پرسشهای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
در سال تحصیلی  0599-0411از هر دو روش کمی و کیفی بهره برده است .متغیر
اصلی پژوهش هویت ملی و واحد تحلیل مضمون است.
جامعه آماری این پژوهش ،کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در سال
تحصیلی  0599-0411است که توسط دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی،
تألیف و چاپ شده است .در این کتابها متن ،پرسش و تصویرها مورد تحلیل
قرارگرفته است .با توجه به ماهیت پژوهش و به دلیل محدودیتهای جامعه آماری ،از
نمونهگیری صرفنظر و جهت دستیابی به دادههای دقیق ،کل جامعه آماری بهعنوان
نمونه در نظر گرفته شده است .پژوهش حاضر  3مؤلفه هویت ملی که شامل ،مؤلفه
نماد ملی  08شاخص ،مؤلفه میراث فرهنگی  7شاخص ،مؤلفه مشاهیر و شخصیتها
 6شاخص ،مؤلفه ارزشهای ملی  4شاخص و مؤلفه وقایع و رخدادها  3شاخص بررسی
شده است اشکل0د.
یافتههای پژوهش
در این قسمت از تحقیق با توجه به بررسی انیامشده کتابهای مطالعات اجتماعی دوره
ابتدایی با استفاده از جداول به پاسخ سؤالهای تحقیق پرداخته میشود.
سؤال اول پژوهش -به کدام ی
بیشتر توجه شده است؟

از مؤلفه نماد ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی
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جدول  :0فراوانی ابعاد مؤلفه نماد ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی

برای تیزیهوتحلیل دادههای به دست آمده از تحلیل محتوا کتابهای مطالعات
اجتماعی دوره ابتدایی ،از آمار توصیفی استفاده شد .در این رابطه از فراوانی و درصد
فراوانی استفاده شده تا زمینۀ الزم برای پاسخ سؤالهای موردنظر پژوهش فراهم شود.
سؤال دوم پژوهش  -به کدامی

از ابعاد مؤلفه میراث فرهنگی در کتب مطالعات

اجتماعی دورۀ ابتدایی بیشتر توجه شده است؟
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جدول  :5فراوانی ابعاد مؤلفه میراث فرهنگی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی

میراث فرهنگی

مؤلفه

جمع

ابعاد

سوم

چهارم

پنجم

ششم

اماکن و بناها

0

09

08

31

68

هنر و
صنایعدستی

1

05

8

7

53

00/%10

خردهفرهنگ

5

5

5

6

03

8/%8

نظم و نثر ادبی

1

1

1

5

5

0/%55

احادیث و آیات

5

5

5

01

08

7/%14

کتب

0

1

4

58

40

06/%18

3

00

00

04

40

06/%18

جمع کل

05

48

40

056

557

%011

درصد

3.5
%

%51.5

%06.0

38.4
%

%011

مناس

و سنتها

فراوانی

درصد
57/%66

پس از بررسی محتوای کتابها بر اساس اجدول 5د مؤلفه میراث فرهنگی در کتاب
مطالعات اجتماعی پایه ششم ا056د ا%38.4د نسبت به سایر پایهها درصد فراوانی
بیشتری دارد .همچنین از بین ابعاد این مؤلفه ،به بعد اماکن و بناها ا57/%66د در
کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بیشتر توجه شده است.
سؤال سوم پژوهش -به کدامی

از ابعاد مؤلفه مشاهیر و شخصیتها در کتب مطالعات

اجتماعی دورۀ ابتدایی بیشتر توجه شده است؟
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جدول  :5فراوانی ابعاد مؤلفه مشاهیر و شخصیتها در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی

مشاهیر و شخصیتها

مؤلفه

جمع

ابعاد

سوم

چهارم

پنجم

ششم

ادبی

1

1

8

0

7

دینی

1

5

00

00

53

59/%40

سیاسی

0

05

01

05

53

40/%07

علمی و فلسفی

1

1

5

6

00

05/%94

مبارز و انقالبی

1

1

1

4

4

4/%7

اسطورهای

1

1

1

1

1

1

هنری

1

1

1

5

5

5/%35

ورزشی

1

1

1

1

1

1

جمع کل

0

03

51

59

63

011

درصد

%0.5

%07.8

%53.5

%43.9

011

فراوانی

درصد
6/%55

پس از بررسی محتوای کتابها بر اساس اجدول 5د نشان میدهد که مؤلفه مشاهیر
و شخصیتها در کتاب مطالعات
اجتماعی پایه ششم ا%43.9د نسبت به سایر پایهها درصد فراوانی بیشتری دارد.
همچنین از بین ابعاد این مؤلفه به بعد سیاسی ا40/%07د در کتب مطالعات اجتماعی
دوره ابتدایی بیشتر توجه شده است.
سؤال چهارم پژوهش -به کدامی

از ابعاد مؤلفه ارزشهای ملی در کتب مطالعات

اجتماعی دورۀ ابتدایی بیشتر توجه شده است؟
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جدول  :4فراوانی ابعاد مؤلفه ارزشهای ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی

ارزشهای ملی

مؤلفه

جمع

ابعاد

سوم

چهارم

پنجم

ششم

اجتماعی

01

6

01

05

40

اقتصادی

3

5

08

50

44

53/%66

اخالقی و مذهبی

05

05

06

51

75

45/%53

سیاسی

1

5

4

8

05

7/%84

جمع کل

57

53

46

71

071

011

درصد

03.9
%

%04.7

%56.5

40.5
%

011

فراوانی

درصد
54/%00

پس از بررسی محتوای کتابها و با توجه به اجدول 4د مؤلفه ارزشهای ملی در کتاب
مطالعات اجتماعی پایه ششم ا%40.5د نسبت به سایر پایهها درصد فراوانی بیشتری
دارد .همچنین از بین ابعاد این مؤلفه به بعد اخالقی و مذهبی ا45/%53د در کتب
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بیشتر توجه شده است.
سؤال پنیم پژوهش -به کدام ی

از ابعاد مؤلفه وقایع و رخدادها در کتب مطالعات

اجتماعی دورۀ ابتدایی بیشتر توجه شده است؟

وقایع و رخدادها

مؤلفه

جمع

ابعاد

سوم

چهارم

پنجم

ششم

ایران باستان

1

1

1

5

5

اسالم تا صفویه

1

1

05

5

03

50/%53

صفویه تا
مشروطه

1

1

0

05

05

57/%16

مشروطه تا
انقالب37

1

0

5

3

6

08/88

 0536به بعد

0

1

5

3

9

06/75

جمع کل

0

0

09

57

46

011

درصد

%5.0

%5.0

%59.8

38.5
%

011

فراوانی

درصد
8/%53
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جدول  :3فراوانی ابعاد مؤلفه وقایع و رخدادها در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی

پس از بررسی محتوای کتابها با توجه به جدول  3مؤلفه وقایع و رخدادها در کتاب
مطالعات اجتماعی پایه ششم ا%38.5د نسبت به سایر پایهها درصد فراوانی بیشتری
دارد .همچنین از بین ابعاد این مؤلفه به رخدادهای اسالم تا صفویه ا50/%53د در
کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بیشتر توجه شده است.
سؤال ششم پژوهش -بهطورکلی به کدامی

از مؤلفههای هویت ملی در کتب مطالعات

اجتماعی دورۀ ابتدایی بیشترین و کمترین توجه شده است؟
جدول  :8فراوانی مؤلفههای هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی

در جدول  8در خانههای مربوط به درصد فراوانی؛ عدد باالیی درصد مؤلفهها را در
سطرهای مربوطه و عدد پایینی درصد مؤلفهها را در ستونهای مربوطه نشان میدهد.
بر اساس این دادههای این جدول در بین کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
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مؤلفه میراث فرهنگی بیشترین ا41/%97د و مؤلفه نماد ملی کمترین ا4/%55د فراوانی
را دارد .همچنین مطالعات اجتماعی پایه ششم بیشترین میزان توجه به مؤلفههای
هویت ملی ا49/%19د را داشته است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی در
سال تحصیلی  0599-0411بر اساس میزان توجه به مؤلفههای هویت ملی انیام شده
است.
با توجه به یافتههای پژوهش ،کتابهای مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی از بین مؤلفه-
های هویت ملی ،ا4/%55د به مؤلفه نماد ملی ،ا41/%97د به مؤلفه میراث فرهنگی،
ا03/%54د به مؤلفه مشاهیر و شخصیتها ،ا51/%86د به مؤلفه ارزشهای ملی و
ا6/%88د به مؤلفه وقایع و رخدادها توجه کردهاند .نتایج کلی نشاندهنده عدم توجه
کافی و متعادل کتابهای موردنظر به مؤلفههای هویت ملی است .مؤلفه میراث
فرهنگی با باالترین میزان فراوانی ا41/%97د در رتبه اول و مؤلفه نماد ملی با پایین-
ترین میزان فراوانی ا4/%55د در آخرین رتبه اهمیت قرارگرفتهاند .در این کتابها
نماد ملی که بهنوعی مهمترین مؤلفه هویت ملی بهحساب میآید مورد بیتوجهی
قرارگرفته است و ازآنیاییکه بهصورت متعادل به تمام مؤلفه پرداخته نشده است،
میتوان نتییه گرفت که کتابهای مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی نقش چندان
مؤثری در پرورش و تحکیم هویت ملی دانشآموزان ندارند .این نتییه با نتایج
تحقیقات پیشین هماهنگی دارد .اهاشمی و قربانعلیزاده0595 ،د در پژوهش خود به
این نتییه رسیدند که در بین ابعاد هویت ملی ،بعد ارزشهای ملی از بیشترین و بعد
نماد ملی از کمترین میزان فراوانی برخوردارند؛ که در بعد نماد ملی با نتییه این
پژوهش همسانی دارد؛ اما در بخش مؤلفهای که بیشترین فراوانی را دارد با پژوهش
حاضر در تناقض است و این امر احتماالً بهاینعلت است که طی این سالها به مؤلفه
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میراث فرهنگی نسبت به مؤلفه ارزش ملی بیشتر توجه شده است .همچنین احسن-
زاده اقدم و همکاران0594 ،د در پژوهش خود به این نتییه رسیدند که کتاب مطالعات
اجتماعی پایه چهارم ابتدایی بیشترین توجه را به هویت فرهنگی داشته است .یافته-
های تحقیق اصالحیعمران و شکیباییان0568 ،د نیز نشان میدهد که توجه متعادلی
به عناصر و مؤلفههای هویت ملی نشده است .نتایج هر دو پژوهش با نتییه پژوهش
حاضر هماهنگی دارد .هدف نهایی درس مطالعات اجتماعی تربیت انسان کامل و
شهروندی مطلوب است .این امر زمانی محقق میشود که آموزشوپرورش که از
تأثیرگذارترین نهادهای ی

کشور است به تقویت همۀ ابعاد هویت انسان ازجمله

هویت ملی نگاه ویژهای داشته باشد .برای داشتن کشوری پایدار و تربیت انسانهای
متعهد و غیور نسبت به آبوخاک خود باید تمام مؤلفههای هویت ملی را از دوران
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.
با توجه به نتایج پژوهشهای متعدد مبنی بر عدم توجه محتوای کتب درسی دورۀ
ابتدایی به مؤلفههای هویت ملی بهخصوص مؤلفه نماد ملی ،پیشنهاد میشود که در
محتوای درسها از نمادهای ملی مانند :پرچم ایران ،سرود ملی ،قله دماوند و ...بیشتر
بهره گیرند .همچنین مسئوالن در تألیف کتب درسی با حساسیت بیشتری به نگارش
و تهیه کتابهای درسی بهویژه در دوره ابتدایی جهت تغییر نگرش و نگاه دانشآموزان
اهتمام ورزند.
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