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Abstract:
It is essential to pay attention to the national identity of the students. A complete
and comprehensive plan is needed in this regard. The present study was conducted
to investigate the level of attention to the issue of national identity in social studies
textbooks in the sixth grade of elementary school and seventh grade of junior high
school. This research is descriptive-analytical and is based on the Shannon
entropy method. The statistical population was social studies textbooks for the
sixth grade of elementary school and the seventh grade of junior high school in
the academic year 2021-2022. The statistical sample was considered equal to the
statistical population. Also, data with 9 dimensions and 37 components was
collected using a checklist of national identity dimensions. The results of Shannon
entropy content analysis showed that from the study of social studies textbooks in
the sixth grade of elementary school and the seventh grade of junior high school,
out of 283 units of national identity, out of 1331 units of propositions in the
statistical community, the dimension of culture and cultural heritage with 108
cases, had the most and the political dimension with 5 cases, had the most minor
frequency. The highest coefficient of importance with the value of 0.179 was
related to the social dimension and the lowest coefficient of importance with the
value of 0.112 was related to the dimension of nationality. The results showed
that the level of attention to the dimensions of national identity in these books is
different, and little attention has been paid to some dimensions.
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چكيده
توجه به هویت ملی دانشآموزان ،بسیار حائز اهمیت است و یک برنامهه اامهو و جهامد ،در
این زمینه ،موردنیاز است .پژوهش حاضر ،باهدف بررسی میزان توجه ،به موضوع هویهت
ملی ،در اتب مطالعات اجتماعی پایههای ششم ابتدایی و هفتم متوسطه اول ،اجهرا شهد .ایهن
پژوهش ،توصیفی_تحلیلهی بهود و بها روآ آنتروپهی شهانون اسهت .جامعههآماری ،اتهب
مطالعههات اجتمههاعی پایههههای ششههم ابتههدایی و هفههتم متوسههطه اول ،در سههال تح ههیلی
 ،1400_1401بود .نمونه آماری نیز ،برابر با جامعه آماری ،در نظر گرفته شهد .همننهین ،بها
استفاد از فهرست وارسی از ابعاد هویت ملهی ،بها  9بعهد و  37مؤلفهه ،داد هها ،جمهدآوری
شدند .نتهای تحلیهو محتهوای آنتروپهی شهانون ،نشهان داد اهه از بررسهی اتهب مطالعهات
اجتماعی پایههای ششم ابتدایی و هفتم متوسهطه اول ،از مممهوع  283واحهد شمارآشهد
مربوط به هویت ملی ،از او  1331واحد گزار (متهون ،ت هاویر ،فعالیتهها و پرسهشهای)
موجود در جامعه آماری ،بعهد فرهنهو و میهرار فرهنبهی بها  108مهورد ،بیشتهرین و بعهد
سیاسی با  5مورد ،امترین فراوانی را به خود اخت اص دادند .بیشتهرین ضهریب اهمیهت
نیز با مقدار ( ،)0/179مربوط به بعد اجتماعی و امتهرین ضهریب اهمیهت بها مقهدار ()0/112
مربوط به بعد ملیت بود .نتای نشان داد اه میزان توجه به ابعاد هویهت ملهی ،در ایهن اتهب،
متفهاوت اسهت و بهه بعاهی ابعهاد و مؤلفههها ،امتوجهه شهد اسهت .همننهین بهه ابعههاد و
مؤلفههای هویت ملی در اتب مطالعات اجتماعی پایهههای ششهم ابتهدایی و هفهتم متوسهطه
اول ،بهطور متعادل و متوازن اشار نشد است.
كليدواژهها :مطالعات اجتماعی ،هویت ملی ،ششم ابتدایی ،هفتم متوسطه اول.
* دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی،گروه آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان ،اردبیل ،ایران (نویسنده مسئول).
** استادیار زبان و ادبیات ،گروه آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان عالمه طباطبایی ،اردبیل ،ایران.
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مقدمه و طرح مسئله

دوران مختلف زندگی انساان ،اهمیتهاای اااخ ااود را دارناد؛ از م تاری دوران
زندگی آدمی نیز ،دوران نوجوانی و کودکی اسات؛ چراکاه ،شاامل مرایلای از زنادگی
هستند که پایه و اساس رشد و توسعه ،در آن بسیار م ا اسات (لیادی و گاوی :2020 ،
 .)1071هویت انسانها نیز ،از ای دوران ،شروع به تشکیلشدن میشود؛ تاا جاایی کاه
بعدها ،در دوران دیگر زندگی ،ادامه پیدا میکند؛ ازآنجاییکاه دوران کاودکی ،زیربناای
تشکیل هویت ،در انسانهاست ،از اهمیت ااصی براوردار است .میتوان گفت توسعه
هویاات افااراد در دوران نوجوانیشااان ،از م ارتهااای اصاالی رشااد بهیسااا میآیااد
(اومانا_تیلور و همکاران .)706 :2020 ،همچنی هویات سارمایه بسایار م مای اسات کاه
موجب ایجاد باور در افراد میشود (بوناومی و همکااران )2371 :2021 ،و بارای هادایت
شناات افراد نیز ،کارایی دارد (ووسیلیس و همکاران.)200 :2021 ،
در چند دهاهی گذشاته ،موواوع هویات در ابعااد فاردی و جمعای آن ،بهشادت
موردتوجه اندیشمندان زمینههای گوناگون علوم انسانی و اجتمااعی رارار گرفتاه اسات
(داوید و بارتال .)354 :2009 ،در ای میان ،هویت ملی به دلیال تایریر زیاادش در تماامی
یوزهها ،م تری  ،فراگیرتاری و درعی یاال مشاروعتری ساح هویات ،در تماامی
نظامهای اجتماعی است (ییدری 1383 ،باه نلال از موماودی .)61 :1398 ،هویات ملای،
پدیدهای نسبتاً جدید و چندبعدی است کاه بار مبناای مؤلفاههاایی همچاون فرهنا ،
اجتماع ،سیاست ،تاریخ ،زبان و غیره استوار است .دروارع هویات ملای ،باا ایجااد ها
بستگی میان افراد یک جامعه ،آنهاا را از جواماع دیگار جادا مایساازد (علویملادم و
افراسایابی .)147 :1400 ،همچنی  ،هویت ملی میتواند در نزدیک کاردن ارشاار مختلاف
یک جامعه به همدیگر ،باوجود تفاوتهای اعتلادی_ماذهبی تیریرگاذار باشاد (کاالی و
صدیلی)60 :2020 ،؛ بنابرای هویت ملی مسئله یائز اهمیتی است که باید بدان پردااتاه
شود .در ای راستا مدارس نلش به سزایی را میتوانند ایفا کنند؛ چراکه مدارس ،بخاش
اساسی جامعه ما را تشکیل میدهند و برای انتلال دانش و ارزشها ،بسیار م ا هساتند
(فالشه و ادموندز )298 :2021 ،از طرفی کتا های درسی نیز ،اهمیات بسایار زیاادی ،در
انتلال محالب و مفااهی دارناد؛ چراکاه م تاری منباع موتاوایی ،باه شامار میروناد
(دهلانمنشادی و شااهراینیا .)47 :1400 ،در ایا میاان نیاز ،کتاب محالعاات اجتمااعی
اهمیت بیشتری در شاکلدهی هویات ملای در دانشآماوزان دارد؛ چراکاه ایا کتاب
دره تنیدگی بیشتری با یفظ و بازتولید هویت ملی و همچنی تلویت انسجام و اتواد
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ملی دارد (فیاض و ایمانیروشچی )29 :1389 ،و در بوث نظاام آموزشای ملای ،آماوزش
توصیلی مبایث اجتماعی ،برای تشکیل ش روندان ااو  ،بخاش جداییناپاذیر از آن
است (ماریتی و همکاران.)110 :2021 ،
هویت ملی نوعی هویت اجتمااعی اسات (وینادری )81 :2021 ،و باهعنوان یاک ملولاه
اجتماعی ،در جامعه بسیار اهمیت دارد (وارا و همکاران )2052 :2021 ،و فلدان آن بورانهاای
کالنی را ،وارد مت جامعه میکند؛ ازجمله ای بورانها را میتوان در از بای رفات انساجام
گروههای فرهنگای و اجتمااعی در جامعاه ،تشادید درگیریهاای راومی و نایادی ،مواجاه
ساات امنیت داالی با ت دید ،تخریب فرهن و ارزشهای بومی جامعه و درن ایات ایجااد
مشکل برای امنیت ملی کشور برشمرد (داوودی و ملکای )17 :1393 ،کاه مسالماً ایا ماوارد
وارورت وجاود هویات ملاای را در ساح جامعاه میرساااند؛ چراکاه ارارات بساایاری در
زمینههای فرهنگی ،اجتمااعی ،سیاسای ،ارتصاادی و غیاره دارد و ازجملاه م تاری آنهاا
عبارتاند از :دستیابی به وفاق ملی و ویدت ملی ،گسترش و نوساازی هویات فرهنگای،
ربات ،توسعه ،پیشرفت و توفیق جامعه مدنی و غیره (آسماندره و بخت.)8 :1400 ،
با عنایت به توویوات فوق که ورورت پارداات باه موواوع هویات ملای را در
دانشآموزان آشکار کرد و با توجه به ای که مادارس و موتاوای دروس در ایا راساتا
بسیار م هستند ،برای بررسی ووع موجود ،هدف تولیق آن است که بهوسیله تولیل
موتوای محالعات اجتماعی شش ابتدایی و هفت متوسحه اول ،میازان توجاه باه هویات
ملی ،مورد کنکاش ررار بگیرد.
سؤالهای تحقيق

 -1تا چه میزان به ابعاد هویت ملی ،در کتب محالعات اجتماعی ششا ابتادایی و هفات
متوسحه اول توجه شده است؟
 -2تا چه میزان ،به وریب اهمیت هرکدام از ابعاد هویت ملی ،در سح کتب محالعاات
اجتماعی پایههای شش ابتدایی و هفت متوسحه اول ،توجه شده است؟
پيشينه پژوهش

نیاز توجه هرچه بیشتر به ملوله هویت ملی ،موجب آن شده است تا تولیلاات زیاادی
در راستای آن ،در کتب درسی صورت بگیرد که به چند مورد آن اشاره میکنی :
مومودی ( ،)1398کتب درسی پایه دوازده را از ییث هویات ملای موردبررسای
99
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ررار داده و به ای نتیجه رسیده است که به برای از ابعاد و مؤلفههای هویت ملی توجه
کمی شده و کتب درسی علوم انسانی نسبت به سایر رشتهها ،توجه بیشتری باه ملولاه
هویت ملی داشته است.
مومدی و همکاران ( ،)1397پیوهشی با عنوان «جایگاه هویت ملای در کتا هاای
درسی دوره ابتدایی ایران» انجام دادند؛ یافتهها یاکی از ای باود کاه بیشتاری ملادار
وریب اهمیت ،مربوط به کتب درسی پایه سوم ابتدایی و ک تری ملدار ،مربوط به پایاه
دوم ابتدایی است.
ایشانی و یاجییسی ( )1396نیز ،پیوهشی با عنوان «نلش کتا فارسای بخاوانی
دوره ابتدایی در هویت ملی (با تیکید بر فرهن و میراث فرهنگی)» انجام دادناد؛ نتاای
بیانگر آن بود که میزان توجه به ابعاد و مؤلفههای هویت ملای در ساح ایا کتاب ،در
سهپایه موردبررسی یکسان نیست و بیشتری توجه به ای ابعاد و مؤلفهها ،مرباوط باه
پایه اول دبستان است.
هاشمی و رربانعلیزاده ( )1393نیز ،کتب محالعات اجتماعی را ازلواظ هویت ملی،
موردبررسی ررار دادند؛ نتای پیوهش نشاان داد کاه در بای ابعااد هویات ملای ،بعاد
ارزشهای ملی با ملدار  538مورد ،بیشتاری و بعاد نمااد ملای باا ملادار  84ماورد،
ک تری فراوانی را به اود ااتصاخ دادند.
نجارن اوندی و رربانعلیزاده ( )1393نیز ،پیوهشی با عنوان «تولیلی بر هویت ملی
در کتب درسی (محالعه موردی محالعات اجتماعی)» انجاام دادناد؛ یافتاههای پایوهش،
بیان گر آن بود که به ملوله هویت ملی در هردو کتا محالعات اجتماعی با تیلیف جدید
و ردی  ،بهطور نامتوازن اشاره شده است.
مبانی نظری و چارچوب مفهومی

هویت ،چیساتی هار چیازی اسات کاه باه انساان مرباوط میشاود و منظاور از آن،
مجموعهای از اصوصیات نسبتاً پایدار است که کسی که دارای آن است به اعتبار آن،
از دیگران متمایز میشود (مومدی و همکاران . )1 :1397 ،نیاز باه وابساتگی ،ریشاهای
ذاتی یا غریزی در انسان دارد و برآورده شدن ای نیاز موجاب اودآگااهی فاردی او
میشود (مجت دزاده.)9 :1389 ،
هویت ،در دو بعد هویت فردی و هویت جمعی موردبواث واراع اسات .در علاوم
اجتماعی بر هویت گروهی و اجتماعی تیکید میشود .هویت اجتماعی نشااندهنده ایا
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است که هر گروه و جامعهای یک هویت ااصی دارد که آن گروه و جامعاه را از ساایر
گروهها و جوامع متماایز میکناد (موماودی .)61 :1398 ،هویات اجتمااعی ،باه معناای
وییگیهایی است که از طرف دیگران به یک فرد نسبت داده میشود .ایا وییگیهاا را
میتوان نشانههایی تللی نمود که تعیی میکند هار شاخص معینای ،اساسااً چاه کسای
است؛ درعی یال نیز ای وییگیها شخص مذکور را به افراد دیگری مربوط میکند کاه
همی اصوصیات و کیفیات را دارند (آمره.)157 :1399 ،
از نظر جنکینز هویت اجتماعی ،درک ما از ای محلب هست که چه کسی هساتی و
دیگران کیستند و از آن طرف ،درک دیگران از اودشان و افراد دیگر چیست .ازایا رو
هویت اجتماعی نیز ذاتی نیست و موصول توافق و عدم توافق است و میتوان در باا
آن نیز ،به چونوچرا پرداات (جنکینز .)7 :1381 ،تاجفل ،در نظریاه ااود بای هویات
اجتمااعی و عوااویت گروهاای رابحااه ایجااد میکنااد و عنصاار تعلااق در نظریااهی وی
مووریت دارد؛ او عوویت گروهی را شامل سه عنصر میداند :الف) عنصر معرفتای یاا
شنااتی که به میزان آگاهی شخص به متعلق بودن در یک گروه برمیگردد ) .عنصار
ارزشی که شامل مواسباتی میشود که فرد دربارة پیامدهای مثبت و یاا منفای عواویت
گروهی دارد .ت) عنصر عاطفی و ایساسی که به میزان ایساسات نسبت به یک گاروه
و نیز افراد دیگری که رابحه وییهای با آن گروه دارند ،اشااره دارد (جعفاری و همکااران،
 .)147 :1393برهمی مبنا هویت اجتماعی عبارت است از :برداشت یک فرد از اود باه
نسبت شناات و آگاهی از عوویت در یک گروه ،به هماراه بعاد ارزشای و ایساسای
مرتبط با آن عوویت (تاجفل .)63 :1987 ،درواراع میتاوان گفات هویات اجتمااعی را
نوعی اودشناسی فرد در رابحه با دیگران دانست که ای فرایند مشخص میکند که فرد
ازلواظ روانشناسی و اجتماعی کیست و چه جایگاهی دارد (تاجیک 52 :1384 ،باه نلال
از مومودی.)61 :1398 ،
هویت ملی نیز ،بهعنوان نوع ااصی از هویت جمعای و اجتمااعی بسایار بااهمیات
است (موسیآبادی و فخراسالم )39 :1398 ،که تعاریف مختلفی از آن به میان آمده اسات.
هویاات ملاای بااهعنوان یااک موصااول اجتماااعی اساات کااه معنااای اااود را در فراینااد
اجتماعیشدن و تعامالت روزمره افراد ،تشکیل میدهد (بریاندانا و آزمااواتی.)24 :2021 ،
هویت ملی ،ایساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشاترک در اجتمااع ملای و
در میان مرزهای تعریفشده سیاسی است که م تری عناصر و نمادهای ملی که سابب
شناسایی و تمایز میشوند عباارت اسات از :سارزمی  ،دیا و آیای  ،آدا و مناساک،
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تاریخ و زبان و ادبیات ،مردم و دولت کاه در درون یاک اجتمااع ملای ،میازان تعلاق و
وفاداری اعوا به هر یک از عناصر و نمادهای مذکور ،شدت ایساس هویت ملی آنهاا
را مشخص میسازد (زاهد 1389 ،به نلل از مومدی و همکاران .)1 :1397 ،اسمیت ،هویت
ملی را بازتولید و بازتفسیر دائمی الگوها و ارزشها ،نمادهاا و ااطرههاا ،اساحورهها و
سنتهایی میداند که میراث متمایز ملتها را تشکیل میدهند و هویت افراد با توجه به
ای میراث و عناصار فرهنگای مشاخص میشاوند (جعفرزادهپاور 35 :1389 ،باه نلال از
هاشمی و رربانعلیزاده .)49 :1393 ،آبل نیز هویت ملی را شااصاهای از هویات جمعای
میداند که منابع سرزمینی را با عناصر فرهنگای ،ارتصاادی و یلاوری_سیاسای ترکیاب
میکند (آبل.)10 :2005 ،
ابعاد و مؤلفههای هویت ملی

با عنایت به محالب گفتهشده ،میتوان ابعاد و مؤلفههای مربوط به شااصه هویات ملای
را موردبوث و بررسی ررارداد:
الفـ زبان و ادبيات فارسی

یکی از ارکان هویت یک ملت ،زبان مشترک و سرمایه ادبی آنهاا اسات .ایا سارمایه
ادبی شامل زبان مشترک ،مشاهیر ،نامآوران ادبی و میراث ادبی بهجامانده است (فرهاادی
و همکاران .)91 :1400 ،همچنی  ،زبان و سرمایه ادبی بهعنوان عنصر اصالی تماایزبخش،
از مؤلفههای هویت ملی است .در ای میان زبان فارسی و ادبیاات آن ،باهعنوان دومای
زبان اسالم ،یامل فرهن و معارف اسالمی ایرانیان در طول تاریخ و زمینهسازی امای ،
برای شناسایی تعالی اسالمی و شیعی است و ازجمله بخشهای آن ،آرار ادبیات فارسی
و اط و زبان فارسی است (چگینی.)145 :1397 ،
بـ تاریخ

بعد تاریخی هویت ملی ،به معنای وجود عواطف و ایساسات منفای و مثبات نسابت باه
شخصیتهای تاریخی ،ورایع و یوادث اسات (معماار )27 :1387 ،و منظاور از آن ناوعی
آگاااهی مشااترک از گذشااته تاااریخی و ایساااس دلبسااتگی بااه آن اساات کااه ایساااس
سرنوشتپنداری عامل پیوناد نسالها اسات (پاشاایی و همکااران .)125 :1401 ،همچنای ،
تواوالت و فرآیندهای تاریخی ،در شکل دادن به ایساس عمیاق دلبساتگی و تعلاق باه
یک کشور ،مؤرر است .ااطرات ،رادادها و یوادث ،شخصیتها و فاراز و نشایبهاای
تااریخی ،در شاکل دادن به انگارههای جمعی ،تیریرگذار هستند (ساعی.)113 :1389 ،
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جـ دینی

براورداری از دی و تعالی مذهبی مشترک ،پایبندی و وفاداری به آن و اعتلاد و تمایال
به مناسک و آیی های مذهبی فراگیر ،در فرایند شکلدهی باه هویات ملای بسایار م ا
است (مومودی .)65 :1399 ،شااصهای بااهمیت ای بعد نیز عبارتاند از :پایبندی باه
جوهر دی و ارزشهای بنیادی دینی ،دلبستگی جمعی و عمومی به شاعائر و مناساک
دینی ،مشارکت و تمایل عملی به ظواهر و آیی های مذهبی (یاجیانی.)192 :1379 ،

دـ فرهنگ و ميراث فرهنگی

بعد فرهن هویت ملی نیز ،ایساس یک گروه یا فرد نسابت باه یاک فرهنا اااخ
است (ایمدی 61 :1390 ،به نلل از میرفردی و ساالمتیان .)137 :1400 ،منظاور از فرهنا ،
مجموعه ذهنی و روانی مشترکی است که در گذشته تاریخی شکلگرفته و طای فرایناد
جامعهپذیری به نسالهای بعادی منتللشاده و نسالهای ناوی آن را باهعنوان میاراث
گذشته به ارث بردهاند (ملکی و همکاران .)69 :1395 ،فرهنا عاالوه بار بخاش ذهنای
دارای بخش عینی نیز بوده که برای از آن بهعنوان تمدن نام میبرند و بهصورت میراث
فرهنگی که تمام ابعاد فرهنگی هر نظام اجتماعی را دربر میگیرد ،در ااتیار یک جامعاه
هستند (ابوالوسنی 16 :1387 ،به نلل از ملکی و همکاران.)69 :1395 ،

هـ اجتماعی

هویت ملی در ارتباط با کیفیت روابط اجتمااعی فارد ،باا نظاام کاالن اجتمااعی اسات
(ابوالوسنی 14 :1387 ،به نلل از ملکی و همکاران .)69 :1395 ،ازنظر اجتماعی نیز ،هویات
ملی سازهای چندبعدی است که شامل مواردی مثل طبلهبندی اود بهعنوان عواو یاک
گروه ملی ،داشت یس تعلق نسبت به گروه ملی ،داناش مرباوط باه تااریخ ،رهباران و
سن ملت و هیجانات و عواطف ملای اسات (تارتاوساکی 2011 ،باه نلال از ایماانزاده و
همکاران.)1 :1398 ،
وـ سياسی

بعد سیاسی هویت ملی برگرفته از مجموعهای از هنجارهاا ،امیاال ،اواساتهها ،رفتاار و
شیوه تفکر است که در طول زمان شکلگرفته و بار همبساتگی اعواای جامعاه تیکیاد
میکند (نظری 123 :1385 ،به نلل از میرفردی و ساالمتیان .)137 :1400 ،همچنای  ،هویات
ملی در بعد سیاسی ،در صورتی شکل میگیرد که افرادی که ازلواظ رانونی عواو یاک
نظام سیاسی هستند ،ازلواظ روانی ه اود را اعوای آن نظام سیاسی بدانناد؛ بناابرای
عشق و عالرهی رلبی به نظام سیاسی و مبانی ارزشی و مشاروع آن ،عامال عمادهای در
تلویت ه بستگی و پیوند ملی اواهد بود (مومودی.)61 :1398 ،
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زـ اقتصادی

بعد ارتصادی هویت ملی نیز بسیار م بوده و زمانی تشاکیل میشاود کاه افارادی کاه
متعلق به یک نظام سیاسی و اجتماعی واید هستند ،برای توکای و اساتوکام پایاههای
کشور در برابر ت دیدات و توری های بیگانگان ،نسابت باه ارتصااد و تولیادات کشاور
یس تعلق و وفاداری داشته باشند .ازجمله شااصههای م ای بعد را نیز میتاوان در
داشت تعصب نسبت به تولید داال ،یمایت از کاار و سارمایه ایرانای ،صارفهجویی و
مصرف صوی  ،برشمرد (نجارن اوندی و رربانعلیزاده.)79 :1393 ،

حـ مليت

هویت ملی با مف وم ملیت نیز رابحه تنگاتنگی دارد؛ چراکه هویت ملای زماانی تشاکیل
اواهد شد که یک جمع ربالً تبدیل به یک ملت شده باشند؛ بهطوریکه دارای ویادت
زبان ،نیاد یا مذهب یا ترکیبی از آنها باشند (رربانی .)63 :1383 ،ای بعد نیز دربرگیرنده
شااصهایی چون آشنایی با زبان رسمی کشور ،آشنایی با تلوی رسمی کشور ،آشانایی
با اسامی ماههای کشور ،عالرهمندی به جش های ملی و آشنایی با پاول رایا کشاور و
غیره است (معروفی و پناهیتوانا.)108 :1392 ،
طـ سرزمين

هویت ملی در وهله نخست زاییده مویط جغرافیایی هر ملت است؛ موایط جغرافیاایی
تبلور فیزیکی ،عینی ،ملماوس و مشا ود هویات ملای بهیساا آماده و دلبساتگی و
تعلقااطر به سرزمی مادری که با مرزهای معی  ،مشخص میشود (گنجای.)68 :1378 ،
برای شکلگیری هویت واید ملی ،تعیی موادوده و رلمارو یاک سارزمی مشاخص،
ورورت تام دارد (ملکی و همکاران.)69 :1395 ،

شکل شماره  :1هویت ملي و ابعاد آن
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روش پژوهش

روش ای پیوهش ،توصیفیاتولیلی است .واید تولیل ،صافوات (متاون ،پرساشها،
فعالیتها و تصاویر) بود .تولیال موتاوا دارای ساه مریلاه اصالی1 :اا آمادهساازی و
سازماندهی2 ،ا بررسی پیام3 ،ا پردازش دادهها است .کانون توجه ای پیوهش ،مریله
سوم ،یعنی پردازش دادهها بود.
امروزه ،برای تولیل دادهها ،روشهای گوناگونی وجود داشته که پایه و اساس آنها،
بر درصدگیری از مؤلفهها است .بایستی گفت ،ای روشهاا مشاکالت بسایار ریاوای
مختص به اودشان را دارند که از اعتبار نتای آنها میکاهد .در ای پیوهش ،سعی بار
آن شده است تا از روش جدیدتری که نشائتگرفته از نظریاه دساتگاهها اسات ،بارای
پردازش دادهها استفاده شود؛ ای روش «آنتروپی شانون» نام دارد .تولیل موتوای کتاب
درسی محالعات اجتماعی پایههای شش ابتدایی و هفت دوره متوساحه اول ،بار اسااس
ای روش ،بسیار دریقتر و معتبرتر ،انجام اواهد شد.
جامعه آماری پیوهش ،کتبدرسی محالعات اجتماعی پایههای شش ابتدایی و هفات
دوره متوسحه اول سال 1401ا 1400است .نمونه آماری ایا پایوهش نیاز ،باه ج ات
مودودیت جامعهآماری ،برابر با جامعهآماری ،در نظر گرفته شد.
کتب محالعات اجتماعی شش ابتدایی و هفت متوسحه اول ،بر اساس شااصه اصلی
هویت ملی با نه بعد (زبان و ادبیات فارسی ،تاریخ ،سرزمی  ،فرهن و میراث فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،ارتصادی ،ملیت ،دینی) کاه از بررسای شاااصهای راهباردی ابعااد و
مؤلفااههای فرهنگاای شااورای عااالی انلااال فرهنگای ( )1389و محالعااه پاایوهشهااای
نجارن اوناادی و رربااانعلیزاده ( ،)1393معروفاای و پناااهیتوانااا ( )1392و یاجی اانی
( )1379به دست آمدهاند ،مورد تولیل ررار گرفتند .مؤلفهها و مصادیق به کار گرفتهشده
نیز در جدول  1نشان داده شده است .برای تعیی روایی موتوایی ،چکلیست در ااتیار
سه نفر از صایبنظران و متخصصی ررار گرفت که مورد تائید آنها واراع شاد .بارای
پایایی (اطمینانپذیری) ابعاد نیز ،از روش بازبینی توسط دو نفر از متخصصای اساتفاده
شد که مورد تائید آنهاا نیاز رارار گرفات .پاس از جماعآوری دادههاا ،باا اساتفاده از
چکلیست ابعاد هویت ملی ،برای تجزیاهوتولیل دادههاای یاصال ،از روش آنتروپای
شانون استفاده شد .ای روش دارای سه مریله است:
مریله اول :ماتریسهای فراوانی موردنظر باید ب نجار شاود و بارای ایا منظاور از
رابحه زیر استفاده میشود:
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𝑗𝑖𝐹

𝑚∑ = Pij

()1

𝑖=1 Fij

( (i=1, 2, 3,..., m, j=1, 2…,

 =Fفراوانی مؤلفهها  =Pهنجار شده ماتریس فراوانی =Iشماره پاسخگو
=nتعداد مؤلفهها
=mتعداد پاسخگو
=jشماره مؤلفهها
مریله دوم :ملدار بار اطالعاتی هر ملولاه را بایاد مواسابه کارده و در ساتونهاای
مربوط ررار داده شود و بارای ایا منظاور از رابحاه زیار استفاده میشود:
𝑚∑ Ej = −k
()2
]𝑖=1[Pij Ln Pij
)…(i=1,2,3…m, j=1, 2,
1

=k

 =Iشاماره پاساخگو
 =Ejبار اطالعاتی
 =mتعداد پاسخگو
 =nتعداد مؤلفه
 =Pهنجار شده ماتریس فراوانی
مریله سوم :با استفاده از بار اطالعاتی نشاانگرها ،واریب اهمیت هر یک از نشاان
گرها مواسبه میشود .هار نشاانگاری کاه دارای باار اطالعااتی بایشتاری باشااد ،از
درجاه اهمیات  Wjبیشتری براوردار است.
𝑀 𝑛𝐿

 =jشاماره مؤلفاه

 =Lnلگااریت

Ej

𝑚∑ = Wj
()3
𝑖=1 Ej
 =nتعداد مؤلفه
 = Ejبار اطالعاتی
 =Wjدرجه اهمیت  =jشماره مؤلفه
بایستی اشاره کرد که در مواسبه ملدار  ،Ejملادیری که  Pijآنها برابر صفر بودند ،به
ج ت بروز احا ،با عدد بسیار ناچیز  ./00001جایگزی میشدند.
یافتههای پژوهش

سؤال اول پیوهش :تا چه میزان به ابعااد و مؤلفاههای هویات ملای در کتاب محالعاات
اجتماعی شش ابتدایی و هفت متوسحه اول توجه شده است؟
جدول شماره  :1توزیع فراواني توجه به ابعاد و مؤلفههای هویت ملي ،در کتب مطالعات اجتماعي
پایههای ششم ابتدایي و هفتم متوسطه اول
ابعاد و مؤلفهها

بعد

مؤلفه

زبان و
ادبيات
فارسی

پایههای تحصيلی

فراوانیها

فراوانی فراوانی
هفتم
ششم ابتدایی
بعد
متوسطه اول مؤلفه

عﻼﻗه و افتﺨار به خط و زبان فارسي

5

3

8

عﻼﻗهمندی به آثار ادبیات فارسي

1

0

1
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تاریخ

سرزمين

فرهنگ و
ميراث
فرهنگی

اجتماعی

سياسی

اقتصادی

آشنایي با حکما و دانشمندان ایران
دانش تاریﺨي (آگاهي از حوادث و
شﺨصیتهای تاریﺨي)
تعلقخاطر تاریﺨي (احساس و عاطفه مثبت
یا منفي نسبت به حوادث و وﻗایع و
شﺨصیتهای تاریﺨي)
عﻼﻗه و افتﺨار به مرزوبوم ایران (محدوده
جغرافیایي)
تمایل به دفاع از میهن ،در برابر تجاوز
بیگانگان
عﻼﻗه به پرچم و سرود ملي جمهوری
اسﻼمي ایران
ترجیح منافع ملي بر منافع ﻗومي
آشنایي با میراث فرهنگي
آشنایي با نمادها و اسطورههای ملي
تعلقخاطر به نمادها و اسطورههای ملي
آشنایي با فرهنگ و روش زندگي ایراني
احساس تعلق به فرهنگ و روش زندگي
ایراني
تلقي از نقش تاریﺨي و رسالت جهاني
ایران
عﻼﻗه به مردم ایران
تلقي فرد از صفات مردم ایران
تلقي فرد از میزان ایرانيبودن خودش
ترجیح مردم ایران ،نسبت به سایر مردم دنیا
احساس وجود انسجام ،همبستگي و همدلي
بین مردم ایران
نگرش نسبت به شرایط زندگي در ایران
تلقي از تأثیرگذاری ایران ،در منطقه و
جهان
تلقي از مستقلبودن کشور
احساس غرور و رضایت از ایراني بودن
تعهد به اهداف سند چشمانداز کشور
داشتن تعصب نسبت به تولیدات داخلي
حمایت از کار و سرمایه ایراني
صرفهجویي
مصرف صحیح
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11

4

15

18

6

24

7

3

10

5

2

7

15

4

19

0

2

2

0
10
13
9
8

0
22
17
5
11

0
32
30
14
19

2

8

10

3

0

3

2
0
0
3

2
1
1
1

4
1
1
4

9

8

17

0

0

0

1

0

1

1
1
0
1
1
6
6

2
0
0
5
6
4
7

3
1
0
6
7
10
13

49

28

108

27

5
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مليت

دینی

آشنایي با زبان رسمي کشور
آشنایي با تقویم رسمي
آشنایي با واحد پول رایج کشور
عﻼﻗهمندی به جشنهای ملي
آشنایي با اسامي ماههای ایراني
پایبندی به جوهر دین و ارزشهای بنیادین
دیني
دلبستگي جمعي و عمومي به شعائر و
مناسک دیني
مشارکت و تمایل عملي به ظواهر و
آیینهای مذهبي
جمع کل

0
0
0
3
0

1
0
0
4
0

1
0
0
7
0

4

3

7

1

2

3

2

1

3

148

135

283

8

13

283

نتای جدول  ،1نشان میدهاد ،مجماوع وایادهای وابط و شمارششاده ابعااد و
مؤلفههای هویت ملی ،در کتبدرسی محالعات اجتماعی پایههای شش ابتدایی و هفات
دوره متوسااحه اول ،از مجمااوع  1331وایااد گاازاره (متااون ،تصاااویر ،فعالیتهااا و
پرسشهای) موجود در جامعه آماری 283 ،وایاد باوده اسات .محاابق جادول  ،1بعاد
فرهن و میراث فرهنگی با ملدار  108ماورد ،در میاان کتاب موردبررسای ،بیشتاری
فراوانی را دارد .در تولیل کتا محالعات اجتماعی پایه هفت مورز شاد کاه بیشتاری
توجه به مؤلفه آشنایی با میراث فرهنگی ،با ملدار  22مورد شاده اسات کاه بیشتار در
رالب تصاویر ،اع از تصاویر ،رلعه فلک االفالک ،تخت جمشید ،کاا گلساتان و غیاره
است .مؤلفه بعدی بعد فرهن که توجه بیشتری بدان شده است ،آشنایی باا نمادهاا و
اسحورههای ملی است که در محالعات اجتماعی هفت با ملدار  17ماورد ،بادان عنایات
بیشتری شده است که ای مورد نیز بیشتر در رالب تصاویر ،اع از تصویر امام امینی
(ره) ،ش ید سردار سلیمانی ،ش ید یسی ف میده و غیاره اسات .بلیاه مؤلفاهها نیاز باه
ترتیب به آشنایی با فرهن و روش زندگی ایرانی باا ملادار  19ماورد ،تعلقاااطر باه
نمادها و اسحورههای ملی  14مورد ،ایساس تعلق به فرهن و روش زندگی ایرانی 10
مورد و تللی از نلش تاریخی و رسالت ج انی ایران  3مورداشاره شده است.
در بررسی بعد تاریخ میتوان اشاره کرد که مردمان ایران طبق تاریخ ،به کشور ااود
عالرهمند بوده و همواره دوستدار هویت اویش بودند .ای بعد ،بعد از بعاد فرهنا و
میراث فرهنگی با ملدار  49مورد ،موردعنایات بیشتاری در ساح کتاب موردبررسای
بودند .محابق جدول  1دانش تاریخی در کتا محالعات اجتمااعی ششا باا ملادار 18
مورد ،در رالب متون ،اع از شخصیتهایی چون شاهعباس ،شاه اساماعیل ،داریاوش و
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غیره توجه بیشتری داشته است .همچنی به مؤلفه آشنایی با یکما و دانشمندان ایاران،
بعد از مؤلفه دانش تاریخی با  11ماورد ،در کتاا ششا عنایات بیشتاری ،در رالاب
معرفی دانشمندانی چون ایام ،ابوعلی سینا ،جابر ب ییان و غیره ،شده است .در اداماه
نیز به بعد تعلقااطر تاریخی  10مورداشاره شده است.
بعد ارتصادی نیز محابق جدول  ،1با ملدار  36مورد بعد از ابعااد فرهنا و میاراث
فرهنگی و تاریخ ،موردعنایت بیشتر کتا های محالعات اجتماعی ششا و هفات باوده
است؛ بهطوریکه به مؤلفهی مصرف صوی با ملدار  13مورد ،در رالب ساؤاالتی مثال،
«آیا میدانید یکی از مشکالت بزرگ دنیای امروز مصرف بیرویه است؟» و یا در رالاب
متااونی چااون «مساائولیتهای مصاارفکننده» و در رالااب فعالیتهااایی مثاال توواای
آسیبهای ااالری مصرف بیرویه ،بدان تیکید شده اسات .همچنای در اداماه نیاز باه
بوث صرفهجویی با ملدار  10مورد در کتا شش در رالب متونی چون به کار ببنادی ،
مثل «یادداشت مواردی که یک ماه در آن صرفهجویی کردید» و یاا در رالاب ساؤالی باا
عبارت «آیا در زمان شاما ماردم صاوبتی از صارفهجویی در کمباود آ کردهاناد؟» در
رسمت کاربرگها توجه شده است .در ادامه نیز به مؤلفاهی یمایات از کاار و سارمایه
ایرانی با  7مورد و داشت تعصب نسبت به تولیدات داال با ملدار  6مورد ،با نشاندادن
تصاویری از کاراانهها ،کارگران و تولیدیها و همچنی در رالب متاون باا عبارتهاای
همچون «یمایت از کار و سرمایه ایرانی و ارید و استفاده از کاالهای مشاابه ااارجی
سبب بیکار شدن ه وطنان میشود» بدان تیکید کردهاند.
به گواه تاریخ ،ملت ایران از دیرباز عاشق ااک ،وط و سرزمی اود بودند و یتی
برای آن نیز جانفشانی کردند .در ای راستا محابق جدول  ،1به بعد سرزمی بعد از ابعاد
فرهن  ،تاریخ و ارتصاد با ملدار  28مورد ،توجه بیشتری شاده اسات .مؤلفاه تمایل به
دفاع از می  ،در برابر تجاااوز بیگانگااان ،در میااان سااایر مؤلفااهها ،در کتااا محالعااات
اجتماااعی ششا موردتوجااه بیشتااری در رالبهااای تصاااویر ،اعا از تصاااویر آزادی
ارمش ر ،صونههایی از جنا و غیاره و در رالاب متاون مختلاف در اوااار کتاا و
همچنی در رالب فعالیت و کاربرگ ،شده است .همچنی به مؤلفاهی عالره و افتخار به
مرزوبوم ایران با آوردن تصویری از مرزبانان و در رالب متونی چون «مرزبانان پارتالش
در راه یفاظت از می به کشور ادمت میکنند» بدان اشاره شاده اسات؛ اماا باه بلیاه
مؤلفهها اع از عالره به پرچ و سرود ملی با ملدار  2ماورد و تارجی مناافع ملای بار
رومی با صفر مورد یا توجه کمی شده است و یا اشاره نشده است.
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محابق جدول  ،1توجه به بعد اجتماعی با ملادار  27ماورد بعاد از ابعااد فرهنا  ،تااریخ،
ارتصاد و سرزمی است که به مؤلفه ایساس وجود انسجام ،ه بستگی و ه دلای باا ملادار 17
مورد بهاصوخ در کتا محالعات اجتماعی شش  ،در رالب سؤاالتی درباره اتواد مردم ایاران
در ربال استعمارگران و همچنی متون و تصاویری از انساجام ملات در  8ساال دفااع ملادس،
اشاره شده است؛ اما به مابلی مؤلفهها یا توجه نشده است و یا ک تر توجه شده است.
بعد دینی نیز محابق جدول  ،1با ملدار  13مورد از دیگر ابعاد هویت ملی اسات کاه
در کتا های محالعات اجتماعی شش و هفت بدان اشاره شده است .در میان مؤلفههای
آن ،به مؤلفه پایبندی به جوهر دی و ارزشهای بنیادی دینی با ملدار  7ماورد بایش از
سایری  ،در رالب متونی چون ااالق و معنویت و تصاویری چاون یللاههای ررآنای و
غیره توجه شده است؛ اما به سایر مؤلفهها توجه چندانی نشده است.
زبان و ادبیات فارسی از دیگر عناصر اصیل جامعه ایرانی است که در هویتدهی باه
ملت ایران ،در طول تاریخ نلش گرانب ایی را داشته است .در همی راستا محابق جدول
 ،1به بعد زبان و ادبیات فارسی در کتب موردبررسی 9 ،مورداشاره شاده اسات کاه باه
مؤلفه عالره و افتخار به اط و زباان فارسی باا ملادار  8ماورد در رالاب معنای کاردن
کلمات بیگانه و غیره ،بهطور چش گیرتر نسبت به مؤلفاه عالرهمنادی باه آراار ادبیاات
فارسی با ملدار  1مورداشاره شده است.
از دیگر ابعاد موردبررسی هویت ملی نیز ،بعد ملیت است که به ملدار  8مورد ،بدان
اشاره شده است .در میان مؤلفههای بعد ملیت نیز ،به مؤلفهی عالرهمندی به جشا های
ملی با ملدار  7مورد در رالب متونی درباره عیاد ناوروز و تصااویری در راجاع باه آن
اشاره نموده است .به مابلی مؤلفهها نیز یا توجه نشده است و یا کمتر توجه شده است.
بعد سیاسی هویت ملی به ترتیب اشاره به ابعاد هویت ملی در کتا هاای محالعاات
اجتماعی شش و هفت متوسحه با ملدار  5مورد ،در ردیف آار رارار دارد کاه میتاوان
گفت به مؤلفههای آن در سح کتب مذکور بسیار توجه کمی شده است و به مؤلفههای
آن توجه چندانی ،صورت نگرفته است.
سؤال دوم :تا چه میزان ،به وریب اهمیت هرکدام از ابعااد هویات ملای ،در ساح
کتب محالعات اجتماعی پایههای شش ابتدایی و هفت متوسحه اول ،توجه شده است؟
آنچه اهمیت دارد اینکه باراالف شامارش فراوانایهاا ،در روش شاانون دادههاای
بهدستآمده باید هنجار شاود ،ایا روش از درات ریاوای بااالیی برااوردار باوده و
اطالعات بیشتری را در مورد تفسیر دادهها به دست میدهد؛ بنابرای  ،دادههای فراوانی
در جدول  2بهصورت هنجار در آمده است.
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جدول شماره  :2دادههای بهنجارشده ( )Pijحاصل از کتب مطالعات اجتماعي پایه ششم ابتدایي و
هفتم متوسطه اول ،برای ابعاد هویت ملي
پایه
تحصيلی
ششم
ابتدایی
هفتم
متوسطه
اول

ابعاد
زبان و
ادبيات
فارسی

فرهنگ و
تاریخ سرزمين
ميراث فرهنگی

اجتماعی سياسی اقتصادی مليت دینی

0/666

0/714 0/734

0/416

0/538 0/375 0/388 0/600 0/518

0/333

0/285 0/265

5830

0/461 0/625 0/611 0/400 0/481

در جدول  ،2دادههای ب نجارشده هویت ملی ،بریسب ابعاد هویت ملی آمده است.
پس از نرمالسازی دادهها باا اساتفاده از فرماول مریلاه دوم روش شاانون ،ملادار باار
اطالعاتی و وریب اهمیت هریک از ابعاد به دست آمد .هر بعد که دارای بار اطالعااتی
بیشتری است ،اهمیت بیشتری دارد.
جدول شماره  :3مقادیر بار اطﻼعاتي ،ضریب اهمیت و رتبههای حاصل از کتب مطالعات
اجتماعي پایه ششم ابتدایي و هفتم متوسطه اول ،برای ابعاد هویت ملي
مقادیر بار اطالعاتی
( )Ejو ضریب
اهميت ()Wj

ابعاد
زبان و
ادبيات
فارسی

تاریخ

فرهنگ و
سرزمي
ميراث اجتماعی سياسی اقتصادی مليت
ن
فرهنگی

دینی

مقدار بار اطالعاتی 0/979 0/863 0/834 0/918

0/999

0/995 0/954 0/964 0/970

0/176 0/155 0/149 0/164

0/179

0/117 0/112 0/113 0/174

()Ej

مقدار ضریب
اهميت ()Wj
رتبه ()R

4

6

5

2

1

3

8

9

7

نتای جدول  ،3نشان میدهد ،در موتوای کتب محالعات اجتماعی ششا ابتادایی و
هفت دوره متوسحه اول ،بعد اجتماعی باا ملادار واریب اهمیات  0/179در رتباه اول،
فرهن و میراث فرهنگی با ملدار وریب  0/176در رتبه دوم ،بعد سیاسای باا واریب
اهمیت  0/174در رتبه سوم ،بعد زبان و ادبیات فارسی با ملدار واریب اهمیات 0/164
در رتبه چ ارم ،بعد سرزمی با ملدار وریب اهمیت  0/155در رتبه پانج  ،بعاد تااریخ
با ملدار وریب اهمیت  0/149در رتبه شش  ،بعد دینی با ملدار وریب اهمیات 0/117
در رتبه هفت  ،بعد ارتصادی با وریب اهمیت  0/113در رتباه هشات و بعاد ملیات باا
وریب اهمیت  0/112در رتبه ن ا رارار دارد .باا توجاه باه ملاادیر وارایب اهمیتای
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بهدستآمده در جدول  ،3بیشتری وریب اهمیتای باا ملادار  0/179مرباوط باه بعاد
اجتماعی بوده و ک تری ملدار وریب اهمیتی با ملادار  0/112مرباوط باه بعاد ملیات
است؛ پس میتوان نتیجه گرفت ،ورایب اهمیت ابعاد هویت ملای ،در کتاب محالعاات
اجتماعی شش ابتدایی و هفت متوسحه اول یکسان نیستند.
بحث و نتيجهگيری

کتب درسی ،از عناصر بسیار م در بوث تعلی و تربیات دانشآماوزان اسات؛ از طرفای
یکی از رسالتهایی اصلی کتب درسی ایجاد یس وط پرستی ،عشق و دلبستگی نسابت
به می است .بر ای اساس ،در پیوهش یاور ،سعی بر آن شد که تماامی ابعااد هویات
ملی و مؤلفههای آن ،در کتب محالعاات اجتمااعی پایاههای ششا ابتادایی و هفات دوره
متوسحه اول به روش تولیل موتوا موردبررسی ررار گیرد .یافتههای پیوهش نشان داد:
1ا به بعد فرهن و میراث فرهنگی ،با ملدار  108مورداشاره داشته که بهاصوخ باه
مؤلفههای آشنایی با میراث فرهنگی با ملدار  32ماورد و باه مؤلفاه آشانایی باا نمادهاا و
اسحورههای ملی با  30مورد ،آشنایی با فرهن و روش زندگی ایرانی با  14مورد ،بیشتار
توجه شده است؛ اما در ای میان به مؤلفه تللی از نلش تاریخی و رسالت ج انی ایاران باا
 3مورد ،ک تر اشاره شده است که بایستی به ج ت تمدن ک و فرهنا اصایل ایاران و
تیریری که میتواند در سح ج انی داشته باشد ،توجه بیشتری شود .به بعد تاریخی نیاز،
با ملدار  49مورد اشاره شده که بهاصوخ به مؤلفههای دانش تاریخی با ملدار  24ماورد
و آشنایی با یکما با ملدار  15مورد ،توجه بیشتری شده است ،اما باه مؤلفاه تعلقاااطر
تاریخی با ملدار  10مورد ،توجه ک تری شده است که بایستی برای ایجااد یاس روییاه
وط پرستی و غرور ملی در دانشآموزان ،نسبت به شخصیتها و یوادث تااریخی ،بادان
توجه بیشتری شود .بعد ارتصادی نیز با ملدار  36مورد ،بعدازای ابعاد رارار داشاته و باه
مؤلفههای تولید ملی و یمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه ک تری شده اسات کاه بایاد
بدان عنایت بیشتری نمود تا بتوان فرهن یمایت از تولید داال را در آنها پارورش داد
تا در برابر هرگونه توری ها و ت دیدات ارتصادی بیگانگان موفاق شاد .بعاد سارزمی  ،از
دیگر ابعاد هویت ملی است که به ملدار  28مورد ،بدان اشاره شده است که به مؤلفاههای
عالره به پرچ و سرود ملی با ملدار  2مورد و به ترجی منافع ملی بر منافع راومی ،های
موردی اشاره نشده است؛ که بایستی به ج ت ایجاد یس وط ااواهی در دانشآماوزان،
از ییث ترجی منافع ملی بر منافع رومی اود ،در برهههای یسااس کشاور بادان توجاه
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کنند .به بعد اجتماعی هویت ملی نیز ،در کتب مذکور به ملدار  27مورد اشاره شده اسات
که به انواع مؤلفههای نگرش نسبت به زندگی در ایران ،تللی فرد از ایرانی باودنش ،تللای
فرد از صفات مردم ایران و ترجی مردم ایران به سایر ماردم ج اان ،توجاه ک تاری شاده
است که باید با تلویت ای مؤلفهها دانشآموزان را وادار به تفکر در صفات غنای فرهنا
اصیل مردم ایران کرد و آنها را نسبت به می عالرهمند کرد .به بعد دینی هویت ملی نیاز
 13مورد اشاره شده است که به مؤلفههای دلبستگی جمعی به شعائر دینی و مشارکت در
آیی های مذهبی ،توجه کمی شده است؛ با توجه بیشتر به ای مؤلفهها نیز میتوان شاعائر
و مناسک دینی و آیی های مذهبی را رونق داد؛ تا بدی طریق ،جامعهای متادی و متع اد
به دی و ارزشهای دینی به بار آورد .به بعد زبان و ادبیات فارسی نیز باه ملادار  9ماورد
توجه شده است؛ در ای راستا نیز میتوان با توجه بیشتر به مؤلفهی عالرهمنادی باه آراار
ادبیات فارسی ،در ترغیب دانشآموزان به مفاهی و محالاب غنای اشاعار و متاون فارسای
کمک نمود .به بعد ملیت از ابعاد هویت ملی نیز  8مورد اشاره شده است که متیسافانه باه
مؤلفههای آن توجه کمی شده است؛ بنابرای باید کوشش کارد تاا باا عنایات بیشتار باه
مؤلفههای آن دانشآموزان را با برای امور یاک در جامعه ایرانی آشنا نمود .بعد سیاسای
بهعنوان آاری بعد از هویت ملی به ملدار  5ماورد ،بادان در کتاب محالعاات اجتمااعی
شش و هفت اشاره شده است که متیسفانه به مؤلفههای آن نیز توجه چندانی نشده اسات.
با عنایت به مؤلفههای آن نیز میتوان در بینش و بصیرت سیاسای نسابت باه راادادهای
گوناگون به دانشآموزان کمک کرد؛ بنابرای  ،در یالت کل میتوان گفات کاه باه ابعااد و
مؤلفههای هویت ملی در کتب محالعات اجتماعی پایههای شش ابتدایی و هفات متوساحه
اول ،بهطور متعادل و متوازن اشاره نشده است و به براای ابعااد و مؤلفاهها ک تار توجاه
شده است.
2ا پس از تفسیر دادهها و مواسبه واریب اهمیات در مریلاه ساوم روش شاانون،
نتای گویای بار اهمیتی متفاوت بود که بعد اجتماعی با ملدار وریب اهمیت  0/179در
رتبه اول ،بعد فرهن و میراث فرهنگی با ملدار واریب اهمیتای  0/176در رتباه دوم،
بعد سیاسی با وریب اهمیت  0/174در رتبه سوم ،بعد زبان و ادبیات فارسی باا ملادار
وریب اهمیت  0/164در رتبه چ ارم ،بعد سرزمی با ملدار واریب اهمیات  0/155در
رتبه پنج  ،تاریخ با ملدار وریب اهمیت  0/149در رتبه شش  ،دینی با ملادار واریب
اهمیت  0/117در رتبه هفت  ،ارتصادی با وریب اهمیت  0/113در رتبه هشت و ملیات
با وریب اهمیت  0/112در رتبه ن ررار دارد.
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نتای تولیق یاور ،با یافتههای تولیق موماودی ( ،)1398یکساان اسات؛ چراکاه
هردوی آنها بیانگر ای است که به هویت ملی در کتاب موردبررسای باه میازان کمای
اشاره شده است ،همچنی هردو تولیق بیان میدارند که به بعد فرهن توجه بیشتاری
شده و به بعد سیاسی توجه ک تری شده است .از طرفی نیز هردو تولیاق تیکیاد دارناد
که به مؤلفههای «ترجی مردم ایران نسبت به مردم دنیا» و «تللی مثبات فارد از صافات
مردم ایران» توجه کمی شده است .همچنی میتوان گفت پیوهش یاور باا یافتاههای
پیوهش ایشانی و یاجییسی ( )1396نیز ،محابق و ه سو است؛ زیرا هردو پایوهش
انجامگرفته بیانگر آن هستند که به موووع هویت ملی در سح کتاب موردبررسای باه
میزان یکسانی اشاره نشده است و درن ایت میتوان گفت ،یافتههای پیوهش یاوار باا
یافتههای پیوهش نجارن اوندی و ررباانعلیزاده ( )1393نیاز ،ه راساتا اسات؛ چراکاه
هردو تولیق بر اشاره نامتوازن موووع هویت ملی ،در کتب موردبررسای تیکیاد دارناد.
بر ای اساس برای تلویت ،رشاد و پارورش ه دلای و ها بساتگی در شارایط کناونی
کشور ،پرداات متوازن و متعادل به ابعاد و مؤلفههای هویت ملی وروری است.
پيشنهادهای پژوهش

1ا توجه بیشتر به پرچ  ،از طریق تصاویر و متون ،بهعنوان نماد ملی و توجه بیشتر به
سرود ملی ،در رالب فعالیت در کالس و اجارای آن در کاالس ،بارای ایجااد یاس
یکپارچگی و ه دلی.
2ا پرداات گیرا و ساده به تمدن ک و فرهن اصیل ایرانی_اسالمی و اررگاذاری کاه
آن میتواند در سح ج ان داشته باشد.
3ا توجه بیشتر به تولیدات داال و کار و سرمایه ایرانی ،در رالب متون با ذکر مزایاای
یمایت از تولید و کار ایرانی و در رالب عکس ،از کاراانههای داالای ،کاارگران و
دستاندرکاران امر تولید.
4ا توجه بیشتر به اهمیت ترجی منافع ملی بر منافع مولی و رومی ،در رالب مات و ساؤاالت
و نلشی که آن میتواند به ایجاد ه بستگی کشور در برابر توطئه بیگانگان بینجامد.
5ا توجه بیشتر به برگزاری مناسک و شعائر دینی ،ازجمله عزاداریهاای مااه موارم و
صفر و همچنی شبهای رادر و غیاره و لازوم توجاه باه اهمیات آنهاا در زناده
نگهداشت دی و ارزشهای دینی و انسانی.
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6ا توجه بیشتر نسبت به زبان فارسی بهعنوان زبان رسمی و واید همه ماردم ایاران و
توجه بیشتر نسبت به ادبیات فارسای و مفااهی و محالاب غنای شااعران و ادیباان
فارسیزبان.
7ا پیشن اد میشود که برای معلمان دورههای مختلف آشنایی با موواوع هویات ملای،
ازجمله وم ادمت و غیره م یا گردد؛ تا معلمان بتوانند با آموزشهای الزمای کاه
در ای ییحه دیدهاند ،دانش آموزان را از ای ییث ،غنی سازند.
8ا پیشن اد میشود کاه پیوهشهاای دیگاری در ییحاه وارورت آشانایی و آماوزش
معلمان و کارکنان آموزشوپرورش با روشهای آموزش مسئله هویت ملی به دانش
آموزان ،انجام شود.
9ا توصیه میشاود کاه تولیلاات مشااب ی باا موواوع هویات ملای ،در ماورد ساایر
کتبدرسی ملاطع مختلف توصیلی ،صورت گیرد.
10ا پیشن اد میشود ،پیوهشی تحبیلی درباره موتوای کتبدرسی سایر کشاورهایی کاه
درزمینه آموزش مسئله هویت ملی موفق بودند انجام شاود؛ تاا بتاوان باا اساتفاده از
نتای بهدستآمده از ای پیوهش در ت یه و تدوی کتبدرسی استفاده کرد.
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