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Abstract: 
The purpose of this study was to analyze the content of educational videos of social studies 
courses presented on Shad Network of junior high school in terms of attention to national 
identity education in different dimensions. The research method was quantitative and 
descriptive content analysis based on national identity categories. The statistical 
population included 102 educational videos of Shad Network of the first secondary school 
in the academic year 2021-2022. The statistical sample was considered equal to the 
statistical population. The sample was analyzed based on 5 main categories and 36 sub-
categories by deductive coding method. The research tool was a checklist of national 
identity education categories Hashemi and Ghorban Alizadeh (2015) whose validity was 
confirmed by experts. To ensure the reliability of the measuring instrument, the Holsty 
formula was used, which was 81.66%. The findings of the study indicated that the highest 
frequency of categories in the total of three-part films is related to cultural heritage and the 
lowest is related to events and Shad. Also, the principles of content organization (sequence 
and continuity) were not observed in compiling the content. In the comparison between 
the grades, it was found that the frequency of categories in the eighth and ninth grades is 
significantly lower than the seventh grade and the highest frequency is related to the 
seventh grade. 
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 چكيده
 یدرس مطالع ا  اتتا ا  یآموزش  یهالمیف یمحتوا لیهدف از پژوهش حاضر، تحل

 یمل تیبه لحاظ توته به آموزش هو اول، یمتوسطه یشده در شبکه شاد دورههارائ
بر اس اس  یفیتوص یمحتوا لیو از نوع تحل یدر ابعاد مختلف بود. روش پژوهش کا

ش اد  یش بکه یآموزش  لمیف  102 لشام یآمار یاست. تامعه یمل تیهو یهامقوله
براب ر ب ا  یآمار یاست. ناونه 1400-1401 یلیاول در سال تحص یمتوسطه یدوره
 ،یمقوله فر   36و  یمقوله اصل 5در نظر گرفته شد. ناونه بر اساس  یآمار یتامعه
آم وزش  یهامقوله ستیلشد. ابزار پژوهش چک یبررس ،یاسیق یکدگذار یوهیبه ش
نظران آن توس   ص اح  ی ی( بود ک ه روا1393زاده ) یو قربانعل یهاشا یمل تیهو
 دی اس تفاده گرد یاز فرمول هولست ،یریگابزار اندازه ییایپا نی. تهت تأمدیگرد دیتائ

از آن اس ت ک ه  یپ ژوهش ح اک یهاافتهیدرصد بود.  66/81که درصد توافق حاصل 
و  یفرهنگ  راثی مرب و  ب ه م هیپاسه  یهالمیها درمجاوع فمقوله یفراوان نیترشیب

محت وا  یدهاص ول س ازمان نیچن و رخدادهاس ت، ها عیآن مربو  ب ه وق ا نیترکم
 نیب  یسهینشده بود. در مقا تیر ا ،یموردبررس یمحتوا نیو تداوم( در تدو ی)توال

 هی هشتم و نهم نس بت ب ه پا یهاهیها در پامقوله یمشخص شد که فراوان زین هاهیپا
 هفتم است. هیمربو  به پا یفراوان نیترشیتر است و بکم یتوتهقابل زانیم ههفتم ب
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 مقدمه و بيان مسئله
ش یو  آن در سراس ر  تی درنهاابتدا در شرق آسیا و  19با انتشار سریع ویروس کووید 

 غالب گش ت و وپرورشآموزش ازجملهدنیا، شرایط جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی 
ه ای آم وزان در کسستداوم تعطیلی مدارس و نامعلوم بودن زمان دقی   ضو ور دان 

 وپرورشآم  وزشبین  ی عین  ی ای  ع موا  و ، باع  ن ش  د، فرآین  د درس  ی و ع  دم پی 
های ش  یوهوپرورش آم  وزش رو ش  ود. وزارتآم  وزان ب  ا یالش  ی جدی  د روب  هدان 

، 1399 عیف رورد درسرانجام  گرفت، پی  در ارسمد تعطیلی جبران برای را گوناگونی
خ ارجی مرس وم در  کارافزارای اجتماعی تحت عنوان شبکه شاد با محیطی مشابه برنامه

آم وزان وپرورش در جه ت برخ ورداری عم وم دان کشور، از سوی وزارت آم وزش
وپرورش مناسب، تعبیه گردید. ای ع ش بکه ک ه اب زار اص لی آم وزش کشور از آموزش

آموزان و معلمان سراس ر کش ور عرا ه جازی را به خود اختصاص داده بود، به دان م
 .(1399؛ ضمزه لو و رضیمی، 1399)سلگی، شد 

اس ت ک ه در  ایش بکهعن وان ، «آم وزانشبکه اجتم اعی دان »شاد مخفف عبارت 
ای  ع ش  بکه از س  وی وزارت رای  گ گردی  د،  ای  ران، در 19 دی  کوو دوران ش  یو 

ه ای متمرکز و مستقل تهیه گردی د، در ضقیق ت فیل  صورتبهکشور  وپرورشآموزش
وپرورش آموزشی آن، ضاصل تسش و خسقی ت معلم ان منتخ ب ادارات ک ل آم وزش

وپرورش ه ای آموزش ی ب ه اداره آم وزشی که تولید ه ر بخ   از فیل اگونهبهاست، 
ه ادارات ک ل، تهی ه و که توسط معلمان برگزید های سراسر کشور، واگذار گردیدهاستان

ف یل  آموزش ی در  هرگون هتدویع گردیده است و اجازه دخل و تصرف و یا بارگذاری 
توانند اطسع ات موج ود در آن افراد می فقطو  نشده استایع شبکه، به سایر افراد داده 

 ی نمایند.ریبارگ خودرا برای 
 زی در ش رایطص ورت مج اآم وزان را بهدان  وپرورشآم وزششبکه شاد، فرآیند 

ای کامسً متف اوت، ب دون مح یط ملم وس ضو ور در تجربهو ادامه داد قرنطینه خانگی 
های ه ای تحص یلی و پای هدوره یهم هآم وزان و دان  برای معلمان کسس و مدرسه،

ها قبل، تعامست مستقی  و یهره که از مدت از معلمان بسیاری تحصیلی به وجود آورد.
در ، دانس تندتریع و مؤثرتریع بستر آموزشی خ ود میزان را مناسبآموبه یهره با دان 

، مل زم ب ه ت دریر در فو ای 19 دیکووی شیو  ویروس کنندهشرایط بحرانی و نگران
ای از آم وزش آم وزان بخ   عم دهمتفاوت مجازی، از طری  شبکه شاد شدند و دان 

ع ش بکه و نی ز تماش ای های خ ود در ای کسس یخود را از طری  تعامل با معل   و ه 
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 نمودند. ایع شیوه جدید آم وزش، فرص تیهای آموزشی موجود در آن، پیگیری میفیل 
مندی رسمی و و کسب تجارب ارزنده ضول بهره و سبک تفکر آموزشی باوربرای تغییر 
ی خسقی ت و ابتک ار مرور زمین هو ب ه فوای مجازی بود از امکانات و شرایط آموزشی

وتحلیل تجزی هی ارائ هساخت، معلمان در فرآیند آموزشی خود را فراه  عمل اساتید و 
ه ای و رای گ در کش ور، ازجمل ه فیل  ای ع اب زار روزآم داز امکان ات  آموزنده جا وبه

همراه تر و بهتر از ایع شبکه طراضی شده است، مندی جدیآموزشی که در راستای بهره
 اینقط هش اد،  ش بکه اجرای ی مش کستا و ه ا، تنگناه یال  ها،ی محدودیتارائهبا 

ک ه ویژه ایعبستر نو خواهد ب ود، ب هایع در  یت فرآیند آموزشبرای ارتقای کیف یعآغاز
آم وزش م ا را ی فرآین د عم دهبخ ِ  ، همچنانضکمرانی کروناایع بستر تا پایان یافتع 

اروری اس ت  پوش  خواهد داد، بنابرایع نقد و بررسی در ایع زمینه بسیار سودمند و
 .(1400)دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، 

 اضس اس تقوی ت شود،های انسانی میعواملی که منجر به ضفظ سرمایه تریعاز مه 
اس ت، در ص ورت ضص ول ین یع  خ ود به سرزمیع نسبت انسانخاطر تعل  وابستگی
 تی هانرشد و توسعه س رزمیع خ ود،  به نسبت خود سه  به جامعه افراد تمامی امری،

ه ای ه ر ، بن ابرایع از اولویت(1399، آزم ارزم)صانعی مهری و گیرند می به کارتسش را 
سیست  آموزشی، آموزش فرهنگ و هوی ت مل ی و تقوی ت اضس اس تعل   نس بت ب ه 

. انتقال و توسعه فرهنگ و هوی ت (1395)ازغندی و محمدی مهر، سرزمیع خوی  است 
ازمند امکانات و ش رایطی اس ت ک ه محت وای وپرورش، نیملی از طری  سیست  آموزش

؛ در ضقیقت نق  اساسی (1399، آزمارزم)صانعی مهری و هاست تریع آنآموزشی از مه 
 ریانکارناپ ذی فراگی ران در س نیع نوج وانی، ابیتیهومحتوای آموزشی در  توجهقابلو 

محت وای  موردتوج هاست. بر ایع اس اس از موا وعات اساس ی ک ه ا روری اس ت 
بر ها، ملیت، فرهنگ ضاک  عمومی شاد قرار گیرد، تعلی  ارزش –رسمی  های شبکهل فی

صورت کلی هویت ملی متناسب با اهداف برنامه درسی مطالع ات اجتم اعی و به جامعه
ب ه اهمی ت آم وزش هوی ت مل ی و مف اهی  آن در ابع اد مختل ف ب ه  با توج هاست. 
آم وزان در که شاد در آموزش مجازی دان های شبی فیل به سزاآموزان و اهمیت دان 

و نیز ارتباط مستقی  و تلفی  درس مطالعات اجتماعی ب ا  19 دیکوودوران شیو  پاندمی 
ه ای آموزش ی مفاهی  هویت ملی، پژوه  ضاار هدف خود را تحلی ل محت وای فیل 

، ب ر 1400-1401ی اول در سال تحصیلی ی متوسطهشبکه شاد مطالعات اجتماعی دوره
های هویت ملی با استفاده از روش تحلیل محتوای توصیفی قرار داده اس ت مبنای مقوله
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های تا جایگاه ایع مفاهی  در محتوای مذکور آشکار گردد. لذا هدف کلی بررسی مقول ه
های آموزش ی ش بکه ش اد مرب وط ب ه مطالع ات اجتم اعی آموزش هویت ملی در فیل 

 گردد:ذیل مطرح می سؤاالتراستا، ی اول است، در ایع ی متوسطهدوره
 

 پژوهش سؤاالت
 از: اندعبارتکلی و اختصاصی  سؤاالتدر راستای اهداف تحقی ، 

 كلی سؤال
های آموزشی شبکه شاد مربوط ب ه های آموزش هویت ملی در فیل میزان توجه به مقوله

 ی اول یقدر است؟ی متوسطهمطالعات اجتماعی دوره
 سؤاالت اختصاصی

های آموزشی شبکه ش اد درس های آموزش هویت ملی، در فیل زان توجه به مقوله: می1
 های هفت ، هشت  و نه  یقدر است؟مطالعات اجتماعی پایه

ت ر و های آموزش هویت ملی در محتوای مذکور کدام پای ه بی : میزان توجه به مقوله2
 تر است؟در کدام پایه ک 

های های هویت ملی، در فیل وجه به کدام نو  از مقولهو ت تأکیدتریع تریع و ک : بی 3
 گردد؟مذکور در هر پایه، مشاهده می

 
 مفاهيم و مبانی نظری

 برنامه درسی
برنامه درسی طرح و نقشه یادگیری برای مخاطبانی معیع اس ت ک ه ش امل انتا ارات و 

نی ل وپرورش برای تجارب یادگیری در یک ضوزه درسی است و تحت ناارت آموزش
سند برنامه درس ی مل ی ) دیآبه اهداف خاصی توسط معل  در کسس درس به اجرا درمی

را  ماتیاز تص م یامجموع ه دی با یبرنامه درس  هیته یبرا گریدعبارتبه .(1391ایران، 
 یبه نقط ه نس ب یابیشوند و با ارزشیآغاز م یازسنجیکه از ن ماتیتصم عیا  ؛یاتخاذ کن

 ماتیاست که هرق در تص م یهینام دارند. بد یدرس یزیربرنامهرسند یم بخ نانیاطم
 تی ماه یدرس  برنام ه تر اتخ اذ ش وند،و عاقسنه تریعلم یدرس یزیربرنامه ندیدر فرآ
ب ه  یدرس  یزیرگفت که برنامه توانیم عیخواهد داشت. همچن یترتر و عاقسنهیعلم
: 1395 ،ی)ضس ع ملک  ش ودیم اط سق  یریادگیها و تجارب تیها، فعالفرصت یطراض
کارآم د در فو ای مج ازی، بای د ب ا  و روزب هدرس ی  یضقیقت یک برنام ه رد .(134
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 ت ریبی  دسترس ی بتواند امکان ارتباطات و اطسعات فناوری هایظرفیت از گیریبهره
 فو ای از پش تیبانی شایستگی نهفته در محتوای درسی فراه  نماید و مفاهی  عم  به را

های (، برنام ه1997به گفت ه ف والن ) .(183 :2010کستا، )باشد  داشته مجازی را یادگیری
های آنسیع برای استفاده از ظرفیت فناوری اطسعات و ارتباط ات در درسی که از محیط

ی ب رای ارائ ه ت ردس ترسبرند، اب زار واج د ش رایط و در جهت تحول جامعه بهره می
هایی های درس ی، فرص تی برنامهنیینعیا، اجرای کنند. عسوه بر ایعآموزش فراه  می

م داوم در  طورب هکن د ک ه ای فراه  م یرا در جهت ایجاد جوامع یادگیری فعال شبکه
 .(113 :1997 ،فوالن) یابندپاسخ به نیازهای جهانی ارتقا می

خودشناس ی  در ملی و مذهبی نمایان ساخت که آموزش هویت درسی، برنامه اسناد
در جامعه ایران ی ب ه عل ت . (217: 2010و دون،  ی)دورانپررنگی دارد  نق  نآموزادان 

ها، تسش برای پرورش وج وه گون اگون ها و نگرشآن تنو  ارزش تبعبهوجود اقوام و 
ی ک ام ر  تنهانهپرورش ابعاد هویت ملی هویت ملی از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

ی و درپ یپ یی ه اگامی ک سن و ه ایزیربرنامهآنی و بدون برنامه نیست، بلکه نیاز به 
 مستمر دارد؛ لذا انتقال محتوای آن از طری  دروس مختلف اروری است.

 آموزش مجازی
همان آموزش الکترونیک ی( ی ا ) نترنتیاآموزش مجازی به آموزش از راه دور از طری  

 عنوانبهراگیر و ف دهندهآموزش عنوانبهی که در آن یک معل  به صورتی محلی هاشبکه
کمک آموزش مج ازی  به شود.شوند، آموزش مجازی گفته مییادگیرنده از ه  جدا می

ی جغرافیایی را وسعت بخشیده و دان  های آموزشی و محدودهی دورهتوان گسترهمی
 52: 1400سلیمانی و اص غری، )داد ی قرار همگانبیشتری را تحت پوش  آموزش آموزان 

های گوناگونی ایجاد ک رده اس ت. ها و یال عرصه آموزش، فرصتدر  . اینترنت(54و 
هایی برگزی ده ش ده جه ت آموزش الکترونیکی آموزش مبتنی بر وب است که از نمونه

 مج ازی . آم وزش(49: 1390)شاه بیگی و نا ری، آموزشی است  مؤثرهای نویع و شیوه
 ی اری ب ه که است اینترنت و ایهای یندرسانهشبکه کامپیوتر، لهیوسبه آموزشدرواقع 

)ضم زه ل و و اس ت دسترس قابل معموالًبسیار آسان و  اطسعات فناوری رشد روزافزون
متوس ط،  و کوی ک هایتریع موانع ایع نو  آموزش در گروه. از مه (3: 1399رضیمی، 

 تعامست بسیار محدود و ناکافی، نبود محت وای عمی   و اص ولی، مش کست فرهنگ ی،
 .(303: 2015 ،ی)رواست اعیف  فنی هایزیرساخت
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 شناسی هویتمفهوم
ی آن را ییس  تی شناس  جامعهتریع مف  اهیمی اس  ت ک  ه متخصص  ان هوی  ت از بنی  ادی

 .(104: 1390)ل ک زای ی، نمودن د کنند و پاسخ ماهیت را ب رای آن مط رح محسوب می
ه ا و ش ناخت ها، باورها، ق وانیع، نماد، هویت، مفاهی  ذهنی مانند ارزشنزیجنک ازنار»

« هاستانسان نسبت به خود انفرادی و گروهی و نیز اضساس تعل  و تعهد نسبت به آن
: کندیمتبییع  گونهعیادر فرهنگ معیع و عمید هویت را . (18: 1398)پرنوره و هوشنگی، 

ضقیقت شیء ی ا ش خص  -3آنچه موجب شناسایی شخص باشد -2تعالی ذات باری-1
)منص وری و هس تی؛ وج ود -4او باشد؛ شخصیت؛ ذات. صفات جوهری که مشتمل بر 

. کن دمی تقس ی  اجتم اعی و ن و  انف رادی دو ب ه را هویت . ترنر(110: 1401همکاران، 
عنوان ب ه در ارتباط با خ وی  شدن فرآیند اجتماعی در که انسان است انفرادی شناختی
عنوان ب ه خود زشناخت انسان ا نو  اجتماعی آن، آورد ومی به دست یک انسان خاص

 .(50: 1393)هاشمی و قربانعلی زاده، یک گروه اجتماعی است  عوو
ت داوم . دارن د نی ز اجتماعی وجه انفرادی و مختص به خود، وجه بر عسوه هاانسان
ه ا در های اطراف ما که با آنانسان و خوی  از آگاهی از طری  نوعی اجتماعی، زندگی

گویند ک ه ب دون به ینیع شناخت درونی هویت می ه؛ کاست ریپذامکانتعامل هستی ، 
 . ام روزه(50: 1393)هاش می و قرب انعلی زاده، گردد میتهدید  اجتماعی ضیات آن، وجود
هوی ت  در ارتباط با بحن اهمیت. است جامعه نیازهای تریعاز اصلی یابیهویت فرآیند

تریع گ ام در جه ت ای هپ خود، برای هر انسانی، از تعریفی داشتع که است به ایع دلیل
 و کیس تی ازمراتب ب ه انس ان ی خ اکی،کره بر ظهور آغاز از ،درواقع .است نق  ایفای

ها و درک انسان . برداشت(2: 1398)بابایی فرد و همکاران، است  پرسیده خوی ، ییستی
د سرزمیع خو در ارتباط با را آنان مقاصد و آالم، آرزوها ها،انگیزه ملی، از مفهوم هویت

: 1391)ضس ینی انج دانی و دروی زه، کند را مشخص می و نقشی که در ارتباط با آن دارند
هویت را شناختی که ضاصل از تعامست انسان با دیگران، از خ ود ب ه دس ت  برخی (5
دارای سه س ط  گون اگون  . هویت(36: 1397، و همکاران )رهبرقاایدانند میآورند، می

تریع سط  آن، هویت ملی اس ت ک ه در و مه  اساسی فردی، اجتماعی و ملی است که
دول  ت را -س  ازد و رابط  ه مل  تضقیق  ت تعل    انس  ان را در ی  ک جامع  ه نمای  ان می

 .(68 :2020 زاده،یعل)نماید میی سازشفاف
 هویت ملی

پن  دار و س  اختار اس  ت. پن  دار مجموع  ه ذهن  ی و  مؤلف  هه  ر اجتم  اعی مرک  ب از دو 
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اما ساختارها ؛ ، هنجارها، نمادها، اعتقادها و... استهازشاری است که شامل شناختروان
در ارتب اط  گریک دیب ا ی هس تند ک ه اش دهفیتعره ای و نق  هاگاهیپاای از مجموعه

ه ا و نق  گرفتهش کلهای جامع ه های اجتماعی بر اساس پن دارمتقابل هستند. ساختار
ی ریپ ذجامعه  فراین د شود. اگر بخ  ذهنی جامعه از طری توسط فرهنگ مشخص می

ساختار اجتماعی بیابد و نس بت ب ه ایف ای  در افراد درونی شود و فرد پایگاه خود را در
توان از هویت اجتماعی سخع گفت. نقش  تعهد داشته باشد در ایع ضالت است که می
 هوی ت .(5: 1386ابوالحسنی، )است هویت جمعی ناشی از جایگاه و تعل  فرد به جامعه 

 و ک رده اس ت فردمنحصربههر جامعه را خاص و  که خصوصیاتی و مشخصات به ملی
و غی ره در آن مرس وم  ورس ومآدابرا از ضی ن زب ان، فرهن گ،  هماهنگی و انس جام

 ازگرفته نش ئت آن، ب ه م رتبط مف اهی  و هویت روزافزون توسعه نمایند. گسترش ومی
)باب ایی ف رد و اس ت  دادهخربه مدرن  از شکل سنتی جامعه از ضرکت که است ضقایقی

 .(17: 1398همکاران، 
، شناسایی زبان، تمدن، تاریخ، فرهن گ، شوداز هویت ملی مطرح می زمانی که سخع

گی رد ق رار می توج هقابلهای یک س رزمیع و جامع ه نی ز هنر، مذهب و سایر ویژگی
م  اعی، ای سیاس ی، اجتپدی ده مثاب  هبهدر ضقیق ت، هوی ت مل ی  (36: 1385)جهانت اب، 

، در اواخ ر ق رن ازآنپ ردنیای کنونی است که در آغاز در قاره اروپا و فرهنگی زاییده 
 .(43: 1394)جدیدی محمدآبادی، نوزده  در قاره آسیا راه یافت 

ی هویت ملی به شکل نارسا وجود داشته باشد، افراد در جامعه نق   اجامعهدر  اگر
داش ت تعه دی ب ه آن نی ز نخواهن د و پای داری کش ور نش ناخته و خود را در ضف ظ 

هوی ت مل ی از منا ر علم ی ب ه معن ای  . همچنیع(1401پورمیاندهی، منصوری و موسی)
م ن  »دوم قرن بیست  جایگزیع مفهوم  های جدید علوم اجتماعی است که از نیمهسازه

 .(43: 1394)جدی دی محم دآبادی، ش د و همچن ان در ض ال رواس اس ت « و خل  مل ی
 از: اندعبارتی در ایع پژوه  موردبررسلی ی اصهامقوله

صورت توافقی بازنمود و یا جایگزیع شیء دیگ ری باش د، نم اد به آنچههر : نمادها
ی نش انه عنوانبه آنچهو در اینجا مناور از نماد ملی  (1019: 1387گیدنز، )شود تلقی می

 فارس و... است.یگملی، خلهمگان مانند پری  ایران، سرود و موردتواف ایرانی بودن 
 ابع اد گون اگون درتوج ه قابلمه   و  روی دادهای مقصود از آن،: رخدادها و وقایع

 ی ا ملی ت ب ه ریش ه وق و  ین یع رخ دادهایی. است...  و فرهنگی اعتقادی، اجتماعی،
مرداد و... در غی ر  28گردد، نایر انقسب اسسمی ایران و یا کودتای برمی ایران ضاکمیت
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دارد، همچ ون هج رت  ریناپ ذییج دامل ی پیون د  هایی از هویتضیطه ایع صورت با
 .(52: 1393)هاشمی و همکاران، در بعد هویت دینی ایرانی پیامبر 

که در ابعاد گوناگون سیاسی،  یااسطوره یا واقعی و اشخاص: هاتیشخص و مشاهیر
وب و اجتماعی، مذهبی، علمی و ... در تمدن یک س رزمیع خ وش درخش یدند و محب 

 راتیت أثره( و ی ا ب ا ) ین یخمو ام ام   () یعلمقبول افراد جامعه قرار گرفتند مثل امام 
 منفی که بر تاریخ ایران جای گذاشتند مشهورند همچون احاک.

 هویت بر فرهنگ و که پیشینیان از بازمانده معنوی و مادی کلیه آثار: فرهنگی میراث
معیار  کنند وث فرهنگی آن جامعه تعریف میرا میرا دارد داللت انسانی جامعه یک ملی

 رش د آن و تش کیل و رون د هاتم دن هاینش انه و شناسایی و ضجتی در جهت تحقی 
 .(52: 1393و همکاران،  ی)هاشمی و نا  و نثر ادبی و... دستعیصنااست مانند 
ا یک ی که است منفی اندیشه، باور و اعتقادات مثبت و یا ارزش، از مقصود: هاارزش

ی، ش جاعت و نوازمهم انی، خواهعدالت ارزش ها به آن پایبندند مانندگروهی از انسان
 .(1021: 1387 گیدنز،)آزادی 

 
 ی پژوهشیپيشينه
های شبکه ش اد در درس مطالع ات ی پژوهشی مستقیمی در ارتباط با تحلیل فیل پیشینه

 ض العیباادارد، اجتماعی بر اساس هویت ملی تا زم ان انج ام پ ژوه  ضاا ر وج ود ن 
 اند:که در ذیل مطرح شده مطالعاتی در کتب درسی بر اساس هویت ملی انجام شده است

(، تحت عنوان هوی ت مل ی در کت ب 1393نتایگ پژوه  هاشمی و قربانعلی زاده )
مطالعات دوره ابتدایی، ضاکی از آن است که در کتب مطالعات اجتم اعی دوره ابت دایی، 

 یمل ه ای مربوط به ارزش بیترتتریع بعد به تریع و ک لی، بی در بیع ابعاد هویت م
 ( است.درصد 17/7) یملدرصد( و نماد  81/50)

 در مل ی هوی ت هایمقول ه (، تحت عنوان بررس ی1397نتایگ پژوه  موسی پور )
، در 1آم ار ده ، ضاکی از آن است که در کتاب ریاای و  یپایه 1 آمار و ریاای کتاب

تریع تریع و نیز بعد وقایع و رخدادها ک ت ملی، بعد میراث فرهنگی بی بیع ابعاد هوی
 میزان فراوانی را برخوردارند.

 در ملی هویت (، تحت عنوان بازنمایی1394نتایگ پژوه  ازغندی و محمدی مهر )
ها مرب وط ب ه مقول ه درصد 8/37دبستان، ضاکی از آن است که  مقطع فارسی یهاکتاب
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 یهااس طوره و درصد مربوط به مفاخر 4/13 ایرانی، یهاالمثلارب و داستان ،فولکلور
 است. بوده ایران به ارادت و عش  اظهار درصد مربوط به 2/12ملی 

 یفارس  یدرس  یهاکتاب یمحتوا لیتحل(، تحت عنوان 1399نتایگ پژوه  علیزاده )
های مش اهیر قول هی، ضاکی از آن است که ممل تیهو یهابر اساس مقوله یی،ابتدا یدوره

ان د و کت ب فارس ی در تریع فراوانی را در کتب مذکور به خود اختص اص دادهملی، بی 
 اند.ها عمل کردهتر از سایر پایههای شش  و پنج  از ضین آموزش هویت ملی، قویپایه
 

 روش پژوهش
روش پژوه  ضاار، کمی و از نو  تحلیل محت وای توص یفی اس ت ک ه در ای ع روش 

محت وا ب ا اس تفاده از  لیوتحلهی تجزو  شدهعییتعهای آشکار کتاب درسی تبییع و ویژگی
موس وی و ضبیب ی، )ش ود ی انج ام م یریدرصدگها و شمارش تکرار عمدتاًآمار توصیفی، 

دقی    صورتهای یک پیام به(، تحلیل محتوا ویژگی1952) . به اعتقاد برلسون(151: 1398
س ازی دهد که از طری  کمینط  معیع و علمی را شرح میمند بر اساس اصول و مو ناام

ه ا و های عددی ابعاد مختل ف محت وا، کدگ ذاری آنمحتوا، استفاده از فراوانی و شاخص
ه ای محتوای فیل (. 1395)نوریان، کند های محتوا را بازنمایی میمحاسبات ریاای ویژگی

ی اول ی متوس طهدر دورهعم ومی ش اد  -آموزشی درس مطالعات اجتماعی شبکه رسمی
مرب وط  هایمقول ه و آموزش هویت ملی به توجهازلحاظ  1401-1400در سال تحصیلی 

ها و می راث ، ارزشهاتیشخص، مشاهیر و رخدادهای ملی، وقایع و نمادهاشامل  که آنبه 
واقع شده است. در ای ع  لیوتحلهیتجزاست، مورد  هرکدامهای فرعی فرهنگی و نیز مقوله

های اصلی و فرعی آموزش هویت ملی از پژوه  هاشمی و قربانعلی زاده ژوه ، مقولهپ
ریزی درس ی ی علوم تجرب ی و برنام هضیطه نارانصاضب(، توسط متخصصیع و 1393)

 مورد بازبینی و اصسح قرار گرفته است.
 و فی ا  ،(1387) ابوالحسنی نایر ی گذشتههاپژوه  برخی ازها مؤلفه انتخاب در
( 1379) ضاجی انی و( 1378) صادقی مس ،(1386) نوشادی و شمشیری ،(1389) ایمانی
 ای ع در اجتم اعی مطالعات کتب مفهومی فوای با که مؤلفه پنگ تیدرنهاشد و  استفاده
 گردیدند. انتخاب ملی هویت ابعادعنوان به هستند؛ سازگارتر دوره

اجتماعی در ش بکه ش اد در  های آموزشی درس مطالعاتی آماری شامل فیل جامعه
ی کدگ ذاری است که به ش یوه 1400 - 1401 یلیتحصی اول در سال ی متوسطهدوره

های ی آماری برابر با جامعه در نارگرفته شد. مجموعه فیل قیاسی، بررسی شدند. نمونه
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 35ی هشت  و فیل  مختص به پایه 35ی هفت ، فیل  مختص به پایه 32شبکه شاد، شامل 
اند. ضج   توزی ع گش ته فص ل در ه ر پای ه 12ی نه  است که در مختص به پایه فیل 

 790دقیق ه و  761دقیق ه،  680ی هفت ، هشت  و نه  به ترتی ب، ها در پایهمجمو  فیل 
 محت وا، ب ا تی درنهاواقع گردی د.  لیوتحلهیتجزدقیقه است. هر فیل  یندیع بار مورد 

ی فرع ی اس ت، مقول ه 36ی اص لی و مقول ه 5 ک ه ش امل س تیلیکابزار  از استفاده
است. واضد ثبت در محتوای ف یل  آموزش ی،  گرفته توصیفی قرار تحلیل و یموردبررس

« ص وت و تص ویر»ه ای آموزش ی در نار گرفته شد و واضد زمین ه در فیل « مومون»
های آم وزش هوی ت مقول ه ستیلیکدر ایع پژوه  جهت تأمیع روایی، ابتدا  .است
یند  دیتائانتخاب گردید و سپر مورد  (1393هاشمی و قربانعلی زاده ) پژوه از  ملی

 ریزی درسی و مطالعات اجتماعی قرار گرفت.ضوزه برنامه نارانصاضبتع از 
استفاده گردید. در ای ع روش  گیری از فرمول هولستیپایایی ابزار اندازه عیتأمجهت 

ن، در مخرس یک کسر و میزان تواف  دو تعداد واضدهای کدگذاری شده توسط کدگذارا
)درزیان رستمی،  شودارب می 100گیرد و نتیجه در یا یند کدگذار در صورت قرار می

 عنوانب هی ش ده، کدگ ذاردرصد از محتوای  20که در پژوه  ضاار، ابتدا  (78: 1395
ه ی مجدد توسط سه کدگذار دیگر قرار گرف ت، در مرضل کدگذارنمونه انتخاب و مورد 

 هولستی محاسبه شد. از آزمون شدهمشاهدهدرصد تواف   بعد

C.R= ×100 

 C.R= ×100=81/66% اریب پایایی محتوای فیل  آموزشی 

 
 های پژوهشیافته

 های آموزشي مطالعات اجتماعي شبکه شاد درهای هویت ملي در فیلم: فراواني مقوله1جدول 
 دوره اول متوسطه

های اصلیمقوله فراوانی  شماره 

   پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم مجموع درصد
7%/10 ی ملينمادها 45 23 33 101   1 

39%/6 رخدادهاوقایع و  19 11 30 60   2 

6%/25 هاتیشخصمشاهیر و  60 99 93 252   3 

1%/27 هاانواع ارزش 136 65 54 255   4 

7%/28  5 میراث فرهنگي 136 84 50 270 

100%   مجموع 396 282 260 938 
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 ه ایکتاب محت وای ش ود، تحلی لمسضا ه می 1ی که در جدول شماره طورهمان
ی ها در ج دول ش مارهانج ام ش ده اس ت. یافت ه اص لی مقوله 5 ی بر اساسموردبررس

 ضاکی از آن است که:1
در پای ه  ه اآنمربوط به پایه هفت  اس ت و نی ز فراوان ی  هامقولهتریع فراوانی بی  -1

 تر است.ی ک توجهقابلهشت  و نه  نسبت به پایه هفت  به میزان 
و  270مربوط ب ه می راث فرهنگ ی ب ه تع داد  هیپاسهدر  هامقولهتریع فراوانی بی  -2

 است. 60تریع آن مربوط به وقایع و رخدادها به تعداد ک 
در  هیپا سهالعات اجتماعی های آموزشی مطی محتوا در تدویع فیل دهسازماناصول  -3

های مرب وط ب ه ی رعایت نشده است. برای نمونه فراوان ی مقول هدرستبهشبکه شاد 
اس ت و از  33و  23، 45های هفت ، هش ت  و نه   ب ه ترتی ب نمادهای ملی در پایه

 .کندینمروند صعودی یا نزولی منامی پیروی 
 

 
 اول یمتوسطه یدوره يلیتحص هیپاها درمجموع سهمقوله ي: فراوان1نمودار 

 
 که: دهدیمنشان  1ی نمودار شماره

ه ای ش بکه های آموزش هوی ت مل ی در محت وای فیل میزان فراوانی مقوله ازلحاظ
ها، مربوط ب ه مقول ه می راث فرهنگ ی از کل مقوله درصد 29تریع فراوانی با شاد، بی 
از ک ل  درصد 27ها با ها و مقوله انوا  ارزشمشاهیر و شخصیت مقوله ازآنپراست و 
نمادها و وقایع و مقوله رخدادها به ترتی ب  گیرند، مقولهها در جایگاه دوم قرار میمقوله

گیرند، ب ر ای ع اس اس آم وزش می راث فرهنگ ی های سوم و یهارم قرار میدر جایگاه
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تریع ع و رخدادهای تاریخی با اختسف زیاد، ک و توجه و آموزش وقای تأکیدتریع بی 
ی مه   وق ایع و رخ دادها، غفلت از مقول ه شکیبآن را به خود اختصاص داده است، 

آموزان نسبت به وقایع مه  تاریخی هایی را در شناخت و درک، نگرش دان محدودیت
 کشور عزیزمان ایران خواهد داشت.

 
و  های آموزشي شبکه شادهای هویت ملي در فیلمها و زیرمقولهولهفراواني و درصد فراواني مق :2جدول 

های هفتم، هشتم و نهم(کتب درسي در دوره اول متوسطه )پایه  

 مجموع

 ی تحصيلیپایه

 هامقوله

 هفتم هشتم نهم

های فيلم كتاب درسی
های فيلم كتاب درسی آموزشی

های فيلم كتاب درسی آموزشی
 آموزشی

ی
وان

را
ف

 
كت

ب
ا

ی 
وان

را
ف

 
م

فيل
د 

ص
در

ی 
وان

را
ف

 

د
ص

در
ی 

وان
را

ف
 

د
ص

در
ی 

وان
را

ف
 

د
ص

در
ی 

وان
را

ف
 

د
ص

در
ی 

وان
را

ف
 

د
ص

در
ی 

وان
را

ف
 

 نمادها 45 4/11% 32 68/17% 23 1/8% 58 4/21% 33 7/12% 20 69/7% 101 110
 شناسنامه 4 75/0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 0

68 40 38/5% 14 6/4% 12 43/11% 31 5/2% 7 71/12% 23 3/5% 21 
نقشه 
 ایران

27 16 3/2% 6 9/1% 5 27/6% 17 7/0% 2 21/2% 4 3/2% 9 
پرچم 
 ایران

3 24 0% 0 5/3% 9 0% 0 1/2% 6 66/1% 3 3/2% 9 
قانون 
 اساسی

1 3 0% 0 8/0% 2 36/0% 1 3/0% 1 0% 0 0% 0 
زبان 
 فارسی

 سرود ملی 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 
تقویم 

 ملی
 پول ملی 1 2/0% 1 55/0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1

10 13 0% 0 9/1% 5 32/3% 9 5/2% 7 55/0% 1 2/0% 1 
خليج 
 فارس

 برج ميالد 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 
ی شماره
 ملی

119 61 08/18% 47 5/11% 30 07/11% 30 9/3% 11 2/23% 42 8/4% 19 
وقایع و 
 رخداد ها

38 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 99/20% 38 5/0% 2 
ایران 
 باستان

31 10 0% 0 0% 0 07/11% 30 1/3% 9 55/0% 1 2/0% 1 
ورود 
اسالم 
 تاصفویه



 ...شبکه شاد یآموزش یهالمیدر ف یمل تیآموزش هو                                                           

 181 

20 7 69/7% 20 1/1% 3 0% 0 0% 0 0% 0 7/0% 4 

اغاز 
صفویه تا 
انقالب 
 مشروطه

27 26 23/9% 24 8/8% 23 0% 0 0% 0 66/1% 3 7/0% 3 

انقالب 
مشروطه 
تا انقالب 

 اسالمی

3 16 15/1% 3 5/1% 4 0% 0 7/0% 2 0% 0 5/2% 10 
از سال 

تا  58
 كنون

83 252 46/23% 61 8/35% 93 16/5% 14 1/35% 99 42/4% 8 1/15% 60 
مشاهير و 
شخصيت 

 ها

7 42 54/1% 4 7/12% 33 36/0% 1 0% 0 1/1% 2 3/2% 9 
مبارز و 
 انقالبی

1 13 0% 0 0% 0 0% 0 1% 3 55/0% 1 5/2% 10 
اسطوره 

 ای
 هنری 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
 ورزشی 4 7/0% 0 0% 1 3/0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 0
 ادبی 6 5/1% 0 0% 9 1/3% 2 74/0% 3 1/1% 0 0% 18 2
 دینی 13 3/3% 1 55/0% 63 3/22% 2 74/0% 29 1/11% 9 46/3% 105 12
 سياسی 17 3/4% 4 21/2% 16 7/5% 4 48/1% 23 8/8% 48 46/18% 56 56

5 15 0% 0 9/1% 5 84/1% 5 5/2% 7 0% 0 7/0% 4 
علمی و 
 فلسفی

175 255 46/28% 74 8/20% 54 19/19% 52 23% 65 07/27% 49 3/34% 136 
انواع 

 هاارزش
 اجتماعی 107 27% 40 1/22% 50 7/17% 40 76/14% 40 4/15% 38 02/14% 197 118

30 42 31/7% 19 3/2% 6 21/2% 6 3/5% 15 76/2% 5 3/5% 21 
 اخالقی،
 مذهبی

 اقتصادی 2 5/0% 1 55/0% 0 0% 0 0% 8 3% 7 69/2% 10 8
 سياسی 6 5/1% 3 66/1% 0 0% 6 21/2% 0 0% 10 85/3% 6 19

225 270 31/22% 58 2/19% 50 17/43% 117 8/29% 84 62/27% 50 3/34% 136 
ميراث 
 فرهنگی

65 113 77/5% 15 1/6% 16 14/0% 39 9/9% 28 08/6% 11 4/17% 69 
اماكن و 

 بنا ها

84 41 69/7% 20 5/3% 9 43/11% 31 5% 14 23/18% 33 5/4% 18 
هنر و 
صنایع 
 دستی

1 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 55/0% 1 8/1% 7 
خرده 
 فرهنگ

0 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 5/1% 6 
مثل ها و 

 عبارات

0 11 0% 0 8/0% 2 0% 0 1% 3 0% 0 5/1% 6 
نظم و نثر 

 ادبی
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24 35 23/4% 11 8/3% 10 69/3% 10 9/3% 11 66/1% 3 5/3% 14 
احادیث و 

 ایات
 كتب 9 3/2% 1 55/0% 18 4/6% 36 28/13% 7 7/2% 6 3/2% 34 43

8 23 3/2% 6 3/2% 6 0% 1 5/3% 10 55/0% 1 8/1% 7 
مناسک و 
 سنت ها

 مجموع 396 100% 181 100% 282 100% 271 100% 260 100% 260 100% 938 712

 
 ضاکی از آن است که: 2ی جدول شماره

 ی هفتمهای آموزشی با كتب درسی مطالعات اجتماعی پایهالف( در مقایسه فيلم
نماده ای مل ی )زب ان های مقول ه در هر دو محتوای آموزشی به آم وزش زیرمقول ه-1

ین  یع زیرمقول  ه مش  اهیر و ش  ماره مل  ی( و ه  و فارس  ی، س  رود مل  ی، تق  وی  مل  ی
ها یک  ی از هن  ری( پرداخت  ه نش  ده اس  ت و غفل  ت از ای  ع زیرمقول  ه)ها شخص  یت
 شود.های آموزشی در درس مطالعات اجتماعی محسوب میمحدودیت

های مقوله نمادهای مل ی ولهی، فراوانی برخی از زیرمقموردبررسدر دو محتوای  -2
و شماره مل ی(،  سفارگیخللی، تقوی  ملی، پول ملی، سرودم)نقشه ایران، زبان فارسی، 

مقوله وقایع و رخدادها )ورود اسسم تا صفویه و انقسب مشروطه تا انق سب اس سمی(، 
وی، مس ا ب اًیتقرها )اقتص ادی(، ها )هنری(، مقوله انوا  ارزشمقوله مشاهیر و شخصیت

 بنابرایع میزان توجه مشابه است.
های مقوله نمادهای ملی )شناسنامه، پ ری  ای ران و ق انون در برخی از زیرمقوله -3

ص فویه ت ا انق سب مش روطه و از  آغازاساسی(، مقوله وقایع و رخدادها )ایران باستان، 
ورزش ی،  ای،ها )مبارز و انقسب ی، اس طوره(، مقوله مشاهیر و شخصیتتاکنون 58سال 

ه ا )اجتم اعی، سیاس ی و ادبی، دینی، سیاسی و علمی و فلس فی(، مقول ه ان وا  ارزش
ی، دس  تعیصنامقول  ه می  راث فرهنگ  ی )ام  اکع و بناه  ا، هن  ر و  اخسق  ی، م  ذهبی(،

ها و عبارات، نا  و نث ر ادب ی، اضادی ن و آی ات، کت ب، مناس ک و ، مثلفرهنگخرده
ها در هر دو محتوای درس ی وج ود اوانی زیرمقولهتوجهی میان فرها(، تفاوت قابلسنت

 شود.دارد، بنابرایع عدم توازن و عدم هماهنگی مشاهده می
های ان وا  ت ریع فراوان ی و تأکی د ب ر مقول هدر هر دو محتوای آموزش ی، بی  -4
تریع فراوانی نیز در کتاب مربوط به مقوله مشاهیر ها و میراث فرهنگی است و ک ارزش

 های آموزشی مربوط به مقوله وقایع و رخدادها است.ها و در فیل و شخصیت
تریع میزان توجه به زیر مقوله نقشه ایران بوده است های ملی بی در مقوله نماد -5

به بعد که البته اغل ب  1358تریع تأکید بر وقایع سال ها بی و در مقوله وقایع و رخداد
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ها توج ه زی ادی نش ده اس ت. سایر زیر مقول ه ها محوریت سیاسی داشتند بوده و بهآن
ت ریع می زان تک رار و تن و  مرب وط ب ه ها، بی همچنیع در مقوله مشاهیر و شخصیت

ت ریع فراوان ی را های اجتماعی در ایع پای ه بی مقوله ارزشمشاهیر سیاسی است. زیر
مقوله ام اکع گی زیرها دارد. در مقوله میراث فرهنها و انوا  ارزشمقولهنسبت به سایر زیر

 اند.تریع فراوانی را به خود اختصاص دادهو بناهای تاریخی با اختسف زیادی بی 
 ب( در پایه هشتم

های مقوله نمادهای ملی )شناس نامه، در هر دو محتوای آموزشی به آموزش زیرمقوله -1
مقوله وق ایع های فارس(، زیرمقولهسرود ملی، تقوی  ملی، پول ملی، شماره ملی و خلیگ

و رخدادها )ایران باستان، آغاز صفویه تا انقسب مشروطه و انقسب مشروطه تا انق سب 
هن ری و ورزش ی(، )ها های مقول ه مش اهیر و شخص یتینیع زیرمقولهاسسمی( و ه 

های مقول ه می راث فرهنگ ی ها )اقتصادی( و نیز زیر مقول همقوله انوا  ارزش زیرمقوله
ها ها و عبارات( پرداخته نشده اس ت و غفل ت از ای ع زیرمقول هو مثلها فرهنگ)خرده

 شود.های آموزشی در درس مطالعات اجتماعی محسوب مییکی از محدودیت
های مقوله نمادهای مل ی ی، فراوانی برخی از زیرمقولهموردبررسدر دو محتوای  -2

ف ارس و ول مل ی، خلیگ)شناسنامه، نقشه ایران، زبان فارسی، سرود ملی، تقوی  مل ی، پ 
 آغ از ص فویه ت ا انق سب مش روطه، شماره ملی(، مقوله وقایع و رخدادها )ایران باستان

ها (، مقوله مش اهیر و شخص یتتاکنون 58انقسب مشروطه تا انقسب اسسمی و از سال 
ه ا ای، هنری، ورزشی، علمی و فلس فی(، مقول ه ان وا  ارزش)مبارز و انقسبی، اسطوره

ها و عب ارات، نا   و نث ر ادب ی و ، مثلفرهنگخردهدی(، مقوله میراث فرهنگی ))اقتصا
 مساوی است، بنابرایع میزان توجه مشابه است. باًیتقراضادین و آیات(، 

های مقوله نمادهای ملی )نقشه ایران، پ ری  ای ران، ق انون در برخی از زیرمقوله -3
ها ا صفویه(، مقوله مشاهیر و شخص یتاساسی(، مقوله وقایع و رخدادها )ورود اسسم ت

ها )اجتم اعی، سیاس ی و اخسق ی، م ذهبی(، )ادبی، دینی و سیاسی(، مقوله انوا  ارزش
ها(، ی، کت ب، مناس ک و س نتدس تعیصنامقوله میراث فرهنگی )اماکع و بناها، هن ر و 

د، ها در ه ر دو محت وای درس ی وج ود دارتوجهی میان فراوان ی زیرمقول هتفاوت قابل
 شود.بنابرایع عدم توازن و هماهنگی مشاهده می

ها به ترتیب در کتاب درسی، مربوط به میراث تریع فراوانی مقولهتریع و ک بی  -4
ه ای آموزش ی مرب وط ب ه مش اهیر و فیل ها و نی ز در فرهنگی و مشاهیر و شخص یت

 ها و وقایع و رخدادهاست.شخصیت
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های نقش ه ی در مقوله نمادهای ملی ب ه زیرمقول هتریع میزان توجه و فراوانبی  -5
به زیرمقوله ورود اسسم ت ا ص فویه، در  رخدادهافارس، در مقوله وقایع و ایران و خلیگ

ه ا ب ه زیرمقول ه ها به زیرمقوله دینی، در مقول ه ان وا  ارزشمقوله مشاهیر و شخصیت
 اها بوده است.اجتماعی و در مقوله میراث فرهنگی به زیرمقوله اماکع و بن

 ی نهمج( در پایه
های مقوله نمادهای ملی )شناس نامه، در هر دو محتوای آموزشی به آموزش زیرمقوله -1

نقشه ایران، پری  ایران، زبان فارسی، سرود ملی، تقوی  ملی، پول مل ی، ش ماره مل ی(، 
ب مش روطه و های مقوله وقایع و رخدادها )ایران باستان، آغاز صفویه تا انق سزیرمقوله

های مقول  ه مش  اهیر و ین  یع زیرمقول  هانق  سب مش  روطه ت  ا انق  سب اس  سمی( و ه 
ه ا )اقتص ادی( و نی ز زی ر مقوله ان وا  ارزش هنری و ورزشی(، زیرمقوله)ها شخصیت

ه ا و عب ارات( پرداخت ه نش ده ه ا و مثلفرهنگهای مقوله میراث فرهنگی )خردهمقوله
های آموزش ی در درس مطالع ات ها یک ی از مح دودیتلهاست و غفلت از ایع زیرمقو

 شود.اجتماعی محسوب می
های مقوله نمادهای مل ی ی، فراوانی برخی از زیرمقولهموردبررسدر دو محتوای  -2

فارس(، مقوله وقایع و رخدادها )ای ران باس تان، ورود اس سم ت ا )قانون اساسی و خلیگ
(، مقول ه مش اهیر و ت اکنون 58می و از س ال صفویه، انقسب مشروطه تا انق سب اس س

ه ا ای، هنری، ورزشی، ادبی علمی و فلسفی(، مقول ه ان وا  ارزشها )اسطورهشخصیت
ه ا و عب ارات، نا   و نث ر ادب ی، ، مثلفرهنگخرده)اقتصادی(، مقوله میراث فرهنگی )

ست، بن ابرایع مساوی ا باًیتقرها(، اضادین و آیات، اماکع و بناها، کتب، مناسک و سنت
 میزان توجه مشابه است.

های مقوله نماده ای مل ی )نقش ه ای ران، پ ری  ای ران، ق انون در برخی از زیرمقوله -3
اساسی(، مقوله وقایع و رخ دادها )آغ از ص فویه ت ا انق سب مش روطه(، مقول ه مش اهیر و 

رز و انقسب ی(، ها )دینی، سیاسی و مباها )ادبی، دینی و سیاسی(، مقوله انوا  ارزششخصیت
ها در ه ر دو توجهی میان فراوانی زیرمقول هی(، تفاوت قابلدستعیصنامقوله میراث فرهنگی )

 شود.محتوای درسی وجود دارد، بنابرایع عدم توازن و هماهنگی مشاهده می
ها به ترتیب در کتاب درسی، مربوط به ان وا  تریع فراوانی مقولهتریع و ک بی  -4
ها و وقایع و های آموزشی مربوط به مشاهیر و شخصیتفیل دها و نیز در ها و نماارزش

 رخدادهاست.
تریع میزان توجه و تأکید در مقوله نمادهای ملی به زیرمقوله نقشه ایران، در بی  -5
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و رخدادها به زیرمقول ه انق سب مش روطه ت ا انق سب اس سمی، در مقول ه  عیوقامقوله 
ها ب ه زیرمقول ه های مبارز و انقسبی، در مقوله انوا  ارزشمقولهها به زیرمشاهیر و شخصیت

 های اماکع و بناها پرداخته شده است.اجتماعی و در مقوله میراث فرهنگی به زیرمقوله
 

 یريگجهينتبحث و 
ای اس ت؛ ت سش در جه ت دار وظایف عدیدهای عهدهوپرورش هر جامعهناام آموزش

وپرورش آموزان یکی از وظایف مه   آم وزشر دان شکوفایی و تقویت هویت ملی د
ه ا ب ر ش ود ک ه آنآموزان موج ب میاست. توجه به محق  شدن هویت ملی در دان 

بن ابرایع نا ام تعل ی  و تربی ت ه ر ؛ های ضاک  بر جامع ه تربی ت ش ونداساس هنجار
را  های هوی ت مل یکشوری مسئولیت فراه  نمودن تمهیدات الزم برای فراگیری مقوله

ی هویت ریگشکلآغاز . با توجه به اینکه سر(1394)رهبری، بلباسی و قربی، بر عهده دارد 
گردد و به هم ان ص ورت، هم راه ب ا و شخصیت انسان از همان دوران کودکی آغاز می

ملی و اهمیت بخش ی ب ه آن گردد، تقویت هویت و تثبیت می افتهیگسترشرشد انسان، 
ای برخوردار است. ایع مطالعه موزان از اهمیت و توجه ویژهآدر محتوای آموزشی دان 

ه ای آموزش ی ش بکه ش اد با هدف بررسی میزان توجه به آموزش هویت مل ی در فیل 
ی ع دم ت وازن در پ ردازش ب ه دهندهنش انی کیف ی که نتایگ تحلیل محتوا گرفتهانجام
ه توجه براب ر و یکس ان های شبکه شاد است. البتهای آموزش هویت ملی در فیل مقوله

فصل دروس و تناسب محت وا ب ا های آموزش هویت ملی به دلیل سربه تمام ابعاد مقوله
ب ر . (1393)هاش می و قرب انعلیزاده، نیس ت  اجراقاب لآموزان منطق ی و رشد ذهنی دان 

ه ای در فیل  مورداس تفادههای مربوط ه، تص اویر و نماده ای اساس تحلیل تمامی فیل 
، برای مثال نماد پری  استدر کتب درسی معادل، وجود دارد،  آنچهد، همانند شبکه شا

ه ای های ملی و ... ه  در کتب درسی و ه  در فیل ملی، پول ملی، مشاهیر و شخصیت
 آموزشی تصاویر یکسانی دارند.
تریع فراوانی و تن و  ها، مقوله میراث فرهنگی دارای بی در ارتباط با فراوانی مقوله

های مل ی در مق ام دوم ق رار ها و ارزشهای مشاهیر و شخصیتمقوله ازآنپرو  است
ها در مقام سوم و یهارم ق رار ها و وقایع و رخدادهای نماددارند؛ سپر به ترتیب مقوله

های آموزشی های ایع پژوه  آمده است، واعیت فیل که در یافته طورهمانگیرند. می
ای نمادهای هوی ت مل ی جانبههمه طوربهتوای آموزشی دهد که محشبکه شاد نشان می

 پ ژوه ( ب ا نت ایگ ای ع 1399است. نتایگ پژوه  فتاضی و همکاران ) برنگرفتهرا در 
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 هامقول هتریع فراوان ی دهد که بی های پژوه  نشان میهمسویی دارد. همچنیع یافته
شت  و نه   نس بت ب ه پای ه های هها در پایهمربوط به پایه هفت  است و نیز فراوانی آن

ک ه ن وعی مح دودیت در آم وزش هوی ت مل ی  تر استتوجهی ک هفت  به میزان قابل
ی محت وا دهس ازمانگ ردد. ع سوه ب ر آن، اص ول ی اول محس وب میی متوسطهدوره

 هیپاسههای آموزشی مطالعات اجتماعی اصول توالی و مداومت( در تدویع فیل  ژهیوبه)
های مربوط به مقوله نماده ای شود. برای نمونه فراوانی مقولههده نمیدر شبکه شاد مشا

اس ت و اص ول ت والی و  33و  23، 45های هفت ، هشت  و نه  ب ه ترتی ب ملی در پایه
 رعایت نشده است. تداوم

ت ریع می زان مقوله نقشه ایران بی نیز نشان داد که زیر شدهانجامو مطالعات  بررسی
له نمادهای مل ی ب ه خ ود اختص اص داده اس ت. در مقول ه وق ایع و فراوانی را در مقو

تریع تأکید و توجه را داراس ت. رخدادها، وقایع انقسب مشروطه تا انقسب اسسمی بی 
های مش اهیر و مقول هزیرمقوله مشاهیر دینی )با اختسف بسیار زیادی نسبت به سایر زیر

شبکه شاد در درس مطالع ات اجتم اعی  هایتریع فراوانی را در فیل ها( بی شخصیت
های ان وا  ی اجتم اعی نی ز در ب یع زی ر مقول ههاارزشبه خود اختصاص داده است، 

های مربوط به مقولهتریع میزان توجه و تأکید را دارد. همچنیع از میان زیرها بی ارزش
در  متأس فانه.  ین یبیمها تریع میزان تأکید و تنو  را در اماکع و بنامیراث فرهنگی بی 

ی س رود مل ی، تق وی  مل ی، ب رس م یسد و هامقول هسه پایه هفت ، هشت  و نه  به زیر 
ت ریع صورت کل ی، بی های هنری توجهی نشده است. همچنیع بهمشاهیر و شخصیت

و  270های سه پایه مربوط به میراث فرهنگی ب ه تع داد فیل  درمجمو ها فراوانی مقوله
 است. 60به وقایع و رخدادها به تعداد تریع آن مربوط ک 

ه ای آموزش ی مطالع ات اجتم اعی نتایگ پژوه  ضاار نشان داد در محت وای فیل 
توج ه ب ه وق ایع و  ن هیدرزمی اول، همچنیع ی متوسطهدر شبکه شاد در دوره شدهارائه

رخدادهای تاریخی اعف و محدودیت وجود دارد، ایع در ض الی اس ت ک ه س رزمیع 
های بزرگ و ت اریخی در سراس ر دنی ا ش ناخته ش ده مهد تمدن عنوانبهایران عزیزمان 

جامع دربرگیرنده نمادهای هوی ت  طوربهی، موردبررساست، همچنیع محتوای آموزشی 
 هی دوپاتر از توجهی بی صورت قابلملی نیست و آموزش هویت ملی در پایه هفت ، به

وج ود  هاهی پاانیمتناسب قاب ل قب ولی  جهتعیازاقرار گرفته است و  موردتوجهدیگر 
ی نس بت ب ه ایندرسانهندارد. با توجه به واعیت موجود و اثربخشی بیشتر محتواهای 

ت ر ب ه آم وزش متناس ب و منابع مکت وب، ا روری اس ت ت ا ب ا دق ت و توج ه بی 
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ی مفاهی  هویت ملی در محتوای آموزشی مجازی که نق  مهم ی در پیش برد جانبههمه
دارد، پرداخته شود و فرصت آگ اهی  19موزشی در دوران شیو  پاندمی کووید اهداف آ

تا دان  آم وزان ض ر  آموزان فراه  گرددتر را برای دان و درک و فه  فراتر و عمی 
تعل  خوی  را نسبت به تمدن اصیل ایران در ایع فوای آموزش ی بازیابن د. ب ا ش یو  

آن در پیشبرد  مؤثری و شناخت نق  و رواس آموزش مجاز 19 دیکووویروس منحوس 
توس ط ادارات  ش دههیتهه ای آموزش ی اهداف آموزشی و تربیت ی، ش بکه ش اد و فیل 

وپرورش سراسر کشور، نق  جایگزیع و یا مکمل آموزش ضووری تکنولوژی آموزش
ه ای آموزش ی ش ود، در محت وای فیل اند، در ای ع راس تا پیش نهاد میرا به خود گرفته

ی و ابی تی هوی که در فرآین د مؤثرکه نق   ی اولی متوسطهاجتماعی دورهمطالعات 
آموزان نوجوان دارند، از نمادهایی همچون پ ول مل ی، س رود تقویت هویت ملی دان 

های ورزش ی و هن ری ملی، پری  ملی، شماره ملی و نق  الگویی مشاهیر و شخصیت
 تر بهره گرفته شود.سرزمیع ایران، بی 

 
 اهشنهاديپ

مس تقی   راتیت أثهای شبکه شاد و آموزان با فیل شود، ارزیابی نحوه تعامست دان پیشنهاد می
 های بعدی بررسی گردد.ها در پژوه یا غیرمستقی  ایع محتوای آموزشی بر روی آن
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