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بررسی مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار  1پایه دهم
بتول موسی پور

1

چكيده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار ( )1پایه دهم رشته های ادبیات و معارف است .روش پژوهش تحلیل محتوای کمی و
کیفی است .ابعاد هویت ملی در این پژوهش عبارتند از :نماد ،ارزش ،میراث فرهنگی ،مشاهیر و شخصیت ها ،وقایع و رخدادهای ملی .جامعه آماری کتاب
ریاضی و آمار پایه دهم رشته های (ادبیات و معارف) می باشد .نتایج تحلیل کمی نشان می دهد که  55مورد به مفهوم هویت ملی اشاره شده است .در بین
ابعاد هویت ملی ،بعد میراث فرهنگی با  81/11درصد ( 11مورد) بیشترین و بعد وقایع و رخدادها با  1/11درصد ( 1مورد) از کمترین میزان فراوانی
برخوردارند .نتایج تحلیل کیفی نشان دهنده ،توجه به کتب و اماکن و بناها در بعد میراث فرهنگی و استفاده کم از احادیث و آیات و هنر و صنایع دستی
می باشد همچنین در بعد ارزش ها ،ارزش های اجتماعی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته اند و در بعد مشاهیر و شخصیت ها به مشاهیر معاصر توجه نشده
است.
کلمات کليدی :هویت ملی ،تحلیل محتوا ،کتاب ریاضی و آمار 1پایه دهم.

 .1مدرس دانشگاه فرهنگیان ،ایران ،نویسنده مسئول.mosapourbatool@gmail.com ،
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مقدمه
در روزگاری که از یک سو ،مرزهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در پرتو جهانی شدن ،شکسته شده است و اثرپذذیری و اثذر گذذاری فرهنذ

هذا بذر

یکدیگر ،شتاب فزاینده ای گرفته و از سوی دیگر ،هویت های مختلف در بستری از تبادل و تعارض قرار گرفته اند صیانت از هویت فذردی ،جمعذی و ملذی و
در سایه آن حفظ استقالل فرهنگی و جلوگیری از ادغام آن در سایر فرهن

ها و هویت های غالب و مسلط جهانی بذه مااهذدتی بذظ ع ذیم نیازمنذد اسذت.

امروزه آگاهی از هویت ملی و هویت یابی از مسایل اساسی و ضروری هر جامعه ای است.
جامعه ای که مردم آن ،نگرش واقع بینانه و بر مبنای حقیقت نسبت به خود داشته باشند و بر موقعیت خویش آگاهی کامل داشته و نسبت به این موقعیت
احساس مثبتی در آنها وجود داشته باشد از آسیب ها در امان مانده و برای پیشرفت و توسعه تالش و پیگیری نموده و با ایااد صمیمیت و همدلی جهان وطنذی
را توسعه داده و امنیت و آرامش را در سطح جهانی تاربه خواهند کرد ] .[6هر ملتی از جمله ملت ایران از ممیزه ها و هویت ملی خاصی برخوردار است کذه
اورا از دیگر ملل جهان متمایز می سازد .هویت ملی ایران که خاص مردم ماست متشکل از ویژگذی هذای تذاریخی ،سیاسذی ،محذیط جارافیذایی ،جهذان بینذی،
نگرش ،خواست ها ،آرزوها ،غم های مشترک ،احساسات و اعتقادات ویژه می باشد .دارا بودن چنین فرهنگی به ملت ما تشخص و هویتی متفاوت از دیگذران
می بخشد]  .[5در ن ام تعلیم و تربیت هویت یابی دانش آموزان از هر دو جنبه فردی و اجتماعی دارای اهمیت بوده و بسیاری از سذعادت هذا و شذقاوت هذای
فردی و اجتماعی را رقم می زند .نقش ن ام آموزش در حل پدیده ی بحران هویت نسل آینذده ی ایذران بذه عنذوان یکذی از معرذالت فرهنگذی جامعذه بسذیار
اساسی است .شناسایی ،درک و تعریف دانش آموزان از ملت ایران و هویت ملی و احساس تعلق ،وابستگی و وفاداری به آن می توانذد ثمذرات ارزنذده ای در
زندگی فردی و جامعه ایرانی داشته باشد از جمله فواید حاصل از آگاهی دانش آموزان از هویت ملی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1رشد و تکامل انسان ها و افزایش اعتماد به نفظ.
 -1ایااد صمیمیت در ن ام آموزشی.
 -8توسعه هوشیاری گروهی.
 -4اعتالی فرهنگی و ظهور تمدن و پیشرفت.
 -5شکل گیری هویت ملی مانعی در برابر تهاجم فرهنگی.
 -6مانعی ع یم در برابر پدیده فرار مازها ]. [6
در این میان نقش آموزش و پرورش ،در کنار نهاد خانواده ،در خور توجه جدی است .تأثیر این نهاد بر ذهن و روان مخاطبان ،در زمره پایذدارترین نذو
اثربخشی اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود .نقش این نهاد ع یم در شکل دهی به هویت ملی ،حفظ و انتقال میراث فرهنگی ملت ها بذه نسذل هذای آینذده،
ایااد حظ عالقه به سرزمین و میهن دوستی و در نهایت احیا و تکوین هویت ملی ،نسبت به سایر نهاده بی بدیل و انکار ناپذیر است .نهذاد آمذوزش و پذرورش
از طریق آماده کردن زمینه هایی برای پرورش افراد شایسته قادر است گام مهمی در این زمینذه بذردارد .آمذوزش و پذرورش هذر جامعذه ،عامذل اساسذی حفذظ
یکپارچگی فرهن

و هویت ملی به شمار می رود .آموزش و پذرورش کشذور مذا بذه من ذور فذراهم آوردن زمینذه رشذد همذه جانبذه ی شخصذیت کودکذان و

نوجوانان ،چه در محتوای کتاب های درسی و چه در فعالیت های فرهنگی فوق برنامه دانش آموزان مانند مسابقات فرهنگی ،هنری و برنامه های اردو و بازدید
از مراکز علمی -فرهنگی باید تدارکاتی جدی دیده ،این فعالیت ها باید در راسذتای سیاسذت هذای اقتصذادی ،اجتمذاعی و فرهنگذی جامعذه در سذطح کذالن و
سیاست های آموزش و پرورش در سطح خرد برنامه ریزی شوند و این برنامه ریزی باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که بتواند نیازهای نوجوانذان و جوانذان

بررسی مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی ...
را از بعد هویت یابی در ن ر گرفته ،با نفوذ غیر مستقیم بر آنها به مشکل بحران هویت و عوارض ناشی از آن پایان دهد ] .[1در غیر ای صذورت ،سذرمایه هذای
آموزش و پرورش در بخش تربیت میلیون ها جوان ایرانی که فردای این جامعه را در دست خواهند داشت به هدر خواهد رفت ] .[6
در ن ام آموزش و پرورش عوامل مختلف همچون معلم ،کتاب های درسی ،فرای آموزشی و مانند آن به شکل گیری هویت دانش آموزان کمک می
نماید .با این وجود از بین عناصر آموزشی ،کتب درسی نقش ویژه ای در هویت دهی دانش آموزان ایفا می نمایند و از مهم ترین ابزار آمذوزش و پذرورش در
انتقال و تعمیق هویت ملی در ذهن و شخصیت دانش آموزان هستند .از آناا که کتاب های درسی تالی گاه سیاست های فرهنگی ،دینی ،سیاسی و اجتمذاعی
کشور ها ست این سیاست ها باید به گونه ای سامان دهی و تدوین شود که خودشناسی ملی و هویت ملی دانش آموزان را افزایش دهد به عبارتی دیگر دانش
آموزان را با چیستی و مفهوم هویت در سطوح مختلف فردی ،جمعی و ملی و مولفه ها و مصداق های آن آشنا سازد.
پژوهشگران مختلف ،برای تحلیل مفهوم هویت ملی ابعاد گوناکونی از آن را در ن ر گرفته اند .به عنوان مثال حاجیذانی هفذت بعذد اجتمذاعی ،تذاریخی،
جارافیایی ،سیاسی ،دینی ،میراث فرهنگی یا فرهنگی ،زبانی و ادبی تعیین می کند ] .[8خدایار و فتحی چهار بعد فرهن

 ،تاریخ ،قلمذرو جارافیذایی-سیاسذی،

دین و مذهب را در ن ر می گیرند ] .[4هاشمی و قربانعلی زاده ] [1پنج بعد برای هویت ملی در ن ر گرفته اند که عبارتند از :نمادها ،وقایع و رخدادها ،ارزش
ها ،میراث فرهنگی و مشاهیر و شخصیت ها .همچنین در پژوهش ] [9از این پنج بعد هویت ملی برای بررسی کتاب ریاضی  1پایه دهم (رشته های ریاضذی و
تاربی) استفاده شده است.
در پژوهش حاضر از پنج بعد هویت ملی که توسط هاشمی و قربانعلی زاده بیان شذده ،اسذتفاده شذده اسذت در ادامذه بذه تعریذف و شذرح ایذن پذنج بعذد
میپردازیم.
نمادها :من ور از نماد چیزی است که جانشین یا بازنمود چیز دیگری باشد .نشانه نمادین به این معناسذت کذه رابطذه دو مقولذه از نذو قذرارداد یذا توافذق
اجتماعی است  .به عبارت دیگر آنچه به عنوان نشانه ایرانی بودن مورد توافق است .مانند پرچم ایران ،خلیج فارس و ...
ارزش ها :من ور از ارزش ،اندیشه ها و تصوراتی است که افراد یا گروه ها درباره آنچه مطلوب ،پسندیده ،خوب یذا بذد دارنذد .ماننذد حفذظ منذابع آب،
تولید ملی ،حااب و...
میراث فرهنگی :میراث فرهنگی به آثار مادی و معنوی به جا مانده از گذشته گفته می شود که بر هویت فرهنگی یک جامعه انسانی داللت دارد و بذرای
مطالعه جوامع ،اقوام و ملل ونیز باز نشانی آثار مادی تمدن ها و سیر تشکیل و تکامل آنها سندی با ارزش به شذمار مذی آیذد .ماننذد امذاکن و بناهذا ،احادیذث و
آیات... ،
مشاهیر و شخصیت ها :من ور اشخاص حقیقی یا اسطوره ایی هستند که در زمینه های مختلف سیاسی ،مذهبی ،علمی و  ...بر تاریخ ایران تذأثیرات مثبذت
یا منفی گذاشته اند و بدین واسطه شناخته شده و مشهورند .این اشخاص از منشأ ایرانی برخوردارند و در غیر این صورت با بخشی از هویذت ملذی ایذران پیونذد
ناگسستنی دارند .مانند امام خمینی (ره) ،خیام و ...
وقایع و رخدادها :من ور وقایع و رخدادهای تأثیر گذار در زمینه های مختلف سیاسذی ،اجتمذاعی ،مذذهبی و  ...اسذت .عاملیذت ایذن وقذایع بذه ملذت یذا
حاکمیت ایران منتسب است و یا با حیطه هایی از هویت ملی پیوند ناگسستنی دارد .مانند  11بهمن و ...
در این پژوهش میزان توجه به مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار  1پایه دهم (رشته های ادبیات و معارف) مورد بررسی قرار می گیرد.
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سئواالت تحقيق
 -1به کدام نمادهای ملی و هر کدام به چه میزان در کتاب ریاضی و آمار  1پایه دهم (رشته های ادبیات و معارف) توجه شده است؟
 -1به کدام نو از میراث فرهنگی و هر کدام به چه میزان در کتاب ریاضی و آمار  1پایه دهم (رشته های ادبیات و معارف) توجه شده است؟
 -8به کدام مشاهیر و شخصیت های ملی و هر کدام به چه میزان در کتاب ریاضی و آمار  1پایه دهم (رشته های ادبیات و معارف) توجه شده است؟
 -4به کدام نو از ارزش های ملی و هر کدام به چه میزان در کتاب ریاضی و آمار  1پایه دهم (رشته های ادبیات و معارف) توجه شده است؟
 -5به هر یک از مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار  1پایه دهم (رشته های ادبیات و معارف) به چه میزان توجه شده است؟
چهارچوب نظری و مفهومی
در پاسخ به چیستی هویت ،تعاریف گوناگونی از دیدگاه های مختلف عرضه شده است .کلمه هویت از ن ر لاوی بذه معنذای هسذتی ،وجذود ،ماهیذت و
سرشت است .این واژه را برای اولین بار اریکسون برای بیان مرحله ای از تحول جسمی و شخصیتی انسان که به هویت فردی معنا شده است بذه کذار بذرد ولذی
بعدها به تدریج وارد سایر حوزه های علوم انسانی گردید .هویت در حقیقت ماموعه ای از عالیم آثار مادی ،زیستی ،جامعه ای ،فرهنگی و روانذی اسذت کذه
موجب شناسایی فرد از فرد ،گروه از گروه و اهلیتی از اهلیت دیگر می شود .هویت عامل شناسایی خود از خود و من از خود و نیذز عامذل شناسذایی جامعذه از
خود و جامعه از من است .به طور کلی ،آنچه وسیله شناسایی فرد باشد یعنی ماموعه خصایص فردی و خصوصیات رفتاری که از آن طریق ،فرد برای خذود و
دیگران قابل تعریف و شناسایی گردد هویت نامیده می شود « .هویت» واژه ای است که امروزه توجه زیادی را به خود اختصذاص داده و جایگذاه ویذژه ای در
مطالعات و پژوهش های علوم انسانی یافته است .بسیاری از "بحران هویت" سخن گفته ابراز نگرانی می کننذد و پژوهشذگران و متفکذران را بذه تأمذل و چذاره
اندیشی فرا می خوانند] . [5
عالی ترین سطح هویت را هویت ملی توصیف کرده اند که در حقیقت وابستگی و تعلق یک فرد به یک « جامعه ملی» را نشان می دهد .این تعلق را می
توان در احساس وفاداری به میهن ،عشق به هموطنان و حراست از هویت ملی دانست که مانع سلطه دیگران بر سرزمین خذود مذی شذود و بذه پیشذرفت علمذی،
ادبی ،صنعتی و تقویت مبانی فرهنگی می اناامد .هویت ملی به معنای احساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتما ملی (جامعه کل) و در
میان مرزهای تعریف شده سیاسی است .هویت ملی عبارت است از « :ماموعه ویژگی ها ،وابستگی ها و پیوندهای جارافیایی ،تذاریخی ،فرهنگذی ،حماسذی و
قومی که زندگی انسانی را در بر می گیرند و عرو جامعه به آن می بالد و افتخار می کند» ].[6
در این مقاله ،مولفه های هویت ملی که توسط هاشمی و قربانعلی زاده در ن ر گرفته شده ،استفاده کرده ایم این مولفه ها شامل خرده مولفه هایی نیز می
باشند .مدل ن ری مولفه های هویت ملی در جدول ( )1آمده است.

بررسی مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی ...
جدول( :)1مدل ن ری مولفه های هویت ملی
مولفه های هویت ملی

خرده مولفه ها

نمادها

نقشه ایران -میدان آزادی -الفبای فارسی -پرچم ایران -خلیج فارس

ارزش ها

اجتماعی -اقتصادی -اخالقی و مذهبی

میراث فرهنگی

اماکن و بناها -هنر و صنایع دستی -مثل ها و عبارات -ن م و نثر ادبی -احادیث و آیات -کتب -مناسک و سنت ها

مشاهیر و شخصیت ها

-

وقایع و رخدادها

-

روش
روش تحقیق در این پژوهش ،تحلیل محتوا است .روش تحلیل محتوا در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی ،روشی ارزشمند شناخته شده است .این روش
قابلیت بسیاری برای جمع آوری و طبقه بندی مطالعات عینی دارد « :فکر بنیادی تحلیل محتوا عبارت است از قرار دادن اجزای یک متن ،کلمه ها ،جمله ها،
پاراگراف ها و مانند آن برحسب واحد هایی که انتخاب می کنیم در تعدادی مقوله که از پیش تعیین شده اند .کمیت کلمه ها ،یا جمله ها یا پاراگراف ها و
[7].مانند آن ها بر حسب این مقوله ها ،نتیاه تحلیل محتوا را معین می کنند»
در این پژوهش برای تحلیل محتوا ،از روش های کمی و کیفی استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش ،کتاب ریاضی و آمار  1پایه دهم متوسطه
( رشته های ادبیات و معارف) می باشد.
نتایج
پرسش اول :به کدام نماد های ملی و هر کدام به چه میزان در کتاب ریاضی و آمار  1پایه دهم (رشته های ادبیات و معارف ) توجه شده است؟
اطالعات جدول ( )1نشان می دهد که  5نو نماد ملی در کتاب ریاضی و آمار  1استفاده شده است که از بین این نمادها «میدان آزادی» شامل بیشذترین
تکرار می باشد.
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جدول  :1نماد های ملی در کتاب ریاضی و آمار  1و میزان توجه به هر کدام
نماد

فراوانی

درصد

نقشه ایران

1

11/5

میدان آزادی

4

55

الفبای فارسی

1

11/5

پرچم ایران

1

11/5

خلیج فارس

1

11/5

مامو

1
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پرسش دوم  :به کدام نو از میراث فرهنگی و هرکدام به چه میزان در کتاب ریاضی و آمار  ( 1رشته های ادبیات و معارف) توجه شده است؟
با استفاده از جدول ( )8نتیاه می گیریم که  9نو میراث فرهنگی در کتاب ریاضی و آمار  1آمده است که از بین آن ها به اماکن و بناها و کتب توجه
بیشتری شده است .به طوری که اماکن و بناها و کتب هر کدام با  88/8درصد دارای بیشترین فراوانی می باشند  .هنر و صنایع دستی ،مثل ها و عبارات و
احادیث و آیات هر کدام با  4/96درصد دارای کمترین میزان توجه بوده اند.
جدول  :8انوا میراث فرهنگی و میزان توجه به آنها در کتاب ریاضی و آمار 1
فراوانی

درصد

نو میراث فرهنگی
خانه خدا – حرم امام رضا ( ) – جزیره قشم – جنگل حرا – کوه دنا – کوه های مینیاتوری چابهار

9

88/8

هنر و صنایع دستی

قالی

1

4/96

مثل ها و عبارات

مشت نمونه خروار است

1

4/96

ن م و نثر ادبی

آفرینش ،دفترش تا باز شد  – ...او که مبنای جهان « زوج» آفرید ....

1

7/51

احادیث و آیات

بسم اهلل الرحمن الرحیم

1

4/96

کتاب جبر و مقابله خیام – کتاب مفتاح الحساب – کتاب جوامع الحسذاب – کتذاب شذفا – کتذاب جبذر و

9

88/8

اماکن و بناها

کتب

مقابله خوارزمی – کتاب رساله محیطیه – کتاب حکیم عمر خیام
مناسک و سنت ها
مامو

مناسک حج

1

7/51

11
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پرسش سوم  :به کدام مشاهیر و شخصیت های ملی و هر کدام به چه میزان در کتاب ریاضی و آمار ( 1رشته های ادبیات و معارف) توجه شده است؟
اطالعات جدول ( )4نشان می دهد که در کتاب ریاضی و آمار  1نام  1نفر از مشاهیر و شخصیت ها ذکر شده است و این اسامی  15بار تکرار شذده انذد
که بیشترین تکرار مربوط به خیام و غیاث الدین جمشید کاشانی می باشد.
جدول  :4مشاهیر و شخصیت ها در کتاب ریاضی و آمار 1
مشاهیر و شخصیت ها

فراوانی

درصد

امام خمینی (ره)

1

15

خیام

1

15

غیاث الدین جمشید کاشانی

1

15

خواجه نصیرالدین طوسی

1

15

ابو علی سینا

1

15

خوارزمی

1

15

لقمان

1

15

علی اکبر والیتی

1

15

مامو

15

155

پرسش چهارم  :به کدام نو از ارزش های ملی و هر کدام به چه میزان در کتاب ریاضی و آمار  ( 1رشته های ادبیات و معارف) توجه شده است؟
یافته های جدول ( )5نشان می دهد که ارزش ها به سه بعد اجتماعی ،اخالقی و مذهبی و اقتصادی تقسیم شده اند .در مامو  15نذو ارزش ملذی ذکذر
شده است و تنو در بعد ارزش های اجتماعی از همه نمایان تر است همچنین ارزش های اجتماعی با  1مورد تکرار ،بیشترین فراوانی را دارا می باشند.
جدول  :5انوا ارزش های ملی و میزان توجه به آن ها در کتاب ریاضی و آمار 1
فراوانی

درصد

نو ارزش ملی
اجتماعی

حفظ منابع آب ،حفظ سالمتی ،کاهش تصادفات ،مطالعه کتاب

1

58/8

اقتصادی

تولید ملی ،صرفه جویی

4

16/6

اخالقی و مذهبی

کمک به دیگران ،حااب ،توحید و یگانه پرستی

8

15

15

155

مامو
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پرسش پنام :به هر یک از مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار ( 1رشته های ادبیات و معارف) به چه میزان توجه شده است؟
جدول ( )6نشان می دهد که در کتاب ریاضی و آمار  ،1در مامو  55مورد به مولفه های هویت ملی اشاره شده است در بین ابعاد هویذت ملذی ،بعذد میذراث
فرهنگی با  81/11درصد ( 11مورد) بیشتر از سایر ابعاد مورد توجه قرار گرفته است و کمترین میزان مربوط به بعد وقایع و رخدادها با  1/11درصذد ( 1مذورد)
تعلق دارد.
جدول  :6میزان توجه به مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار 1
مولفه ها

مشاهیر و

ارزش ها

میراث فرهنگی

نمادها

وقایع و رخدادها

مامو

شخصیت ها
فراوانی

15

15

11

1

1

55

درصد

11/11

19/1

81/1

14/5

1/11
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نتيجه گيری
آموزش و پرورش کشور ،یکی از زیربنایی ترین نهادهای کشور می باشد که می تواند نقش مهمی در تحکیم و تقویت هویت ملی در افراد جامعذه ایفذا
نماید .تا آنها آمادگی روانی و رفتاری به من ور زندگی اولیه مدنی و شهروندی خود را ،پیدا نموده و تعلق و عشق به میهن و زنذدگی افتخذار امیذز در آن را در
نزد خود بپرورانند و تقویت نمایند .بنابراین دست اندرکاران آموزش و پرورش باید با دقت ن ذر و اعمذال حساسذیت نسذبت بذه هویذت ملذی بذه تهیذه و تن ذیم
محتوای کتب درسی بپردازند تا بتوانند در دانش آموزان اعتقادی را به وجود آورند تا هویت فردی و ملی خود را شناخته ،و به آن احساس دلبسذتگی ،تعلذق و
افتخار نمایند .نتایج پژوهش نشان داد که در مامو از  55مورد توجه به مولفه های هویت ملی 15 ،مورد ( 11/11درصد) به مشاهیر و شخصیت ها 15 ،مذورد
( 19/1درصد) به ارزش ها 11 ،مورد ( 81/1درصد) به میراث فرهنگی 1 ،مورد ( 14/5درصد) به نمادها 1 ،مورد ( 1/11درصد) به وقایع و رخدادها اختصاص
داده شده است .نتایج تحلیل کیفی نشان می دهد که در بعد میراث فرهنگی ،به کتب و اماکن و بناها توجه خاصی شده ولی در مورد هنر و صنایع دستی ،مثذل
ها و عبارات و احادیث و آیات بسیار محدود اشاره شده است .در مولفه مشاهیر و شخصیت ها ،به شخصیت های معاصرتوجه نشده است .در بعد ارزش ها نیز
بیشتر توجه به ارزش های اجتماعی بوده است.
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