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Abstract: 

Education is one of the areas of human life that has a deep connection with culture. 
Based on this, schools are formed according to cultural practices and values and 
within the framework of the curriculum reflect the norms of the society in which 
they were born. Here, what is primarily important is the curriculum developed in 
the direction of identity formation and then the way of representing and teaching 
these concepts, which determines the function of the curriculum. Therefore, the 
current research, by placing the question-oriented approach (metacognitive 
model) in the elementary school curriculum, investigates two types of mental and 
propositional representation, especially the questions of elementary school 
textbooks, and answers the question of how national identity is represented in 
textbooks. and what is the desired model of national identity representation in 
elementary school textbooks based on the metacognitive model? The method of 
the article is content analysis, and to answer the research questions, the authors 
have analyzed the content of 15 elementary school books, including Farsi, 
Heaven's Gift, and social studies in the first, second, third, fourth, fifth, and sixth 
grades. The findings indicate that the representation of national identity in 
textbooks is not based on the metacognitive model, but based on the emotional 
model, and the cognitive and metacognition aspects of national identity have been 
seriously neglected in elementary school books. 
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 چكيده
 دارد، قیدعم یونددیبشر است که با فرهنگ پ یزندگ یهااز حوزه یکیوپرورش آموزش

و در چدارچو   ابنددییشکل م یفرهنگ یهاو ارزش هاوهیاساس مدارس طبق ش نیا بر
 نجدایاند. در اکه در آن زاده شدده کنندیرا منعکس م یاجامعه یهنجارها یدرس برنامه

 یسدازتیدر جهت هو شدهنیتدو یدرس یاست، برنامه تیآنچه در درجه اول حائز اهم
 کارکرد برنامده یکنندهنییاست که تع میمفاه نیا سیو تدر ییبازنما یوهیازآن شو پس
 یپرسدش مودور لالگدو کدردیبدا مودور ادرار دادن رو اضراست. لذا پژوهش ح یدرس

و  یذهند ییبازنمدا یدو گونده یبده بررسد ،ییابتددا هیدپا ی( به برنامه درسیفراشناخت
پرسدش پاسد   نیو به ا پردازدیمیی ابتدا هیپا یکتب درس یهاپرسش ژهیوبه یاگزاره

 یچگونه انجدا  شدده اسدت و الگدو یدرس یهادر کتا  یمل تیهو ییکه بازنما دهدیم
 یفراشدناخت یبر اسداس الگدو ییابتدا یهیپا یدر کتب درس یمل تیهو ییمطلو  بازنما

پاس  به سؤاالت پدژوهش  یموتواست و نگارندگان برا لیچگونه است؟ روش مقاله تول
در پانزده کتدا  مقطد   یاو گزاره یذهن ییبازنما یدر هر دو گونه ییموتوا یسبه برر
اول، دو ، سو ،  هیپادر شش یاجتماع ماتیتعل ،یآسمان یهاهیهد ،یشامل فارس یابتدائ

 تیدهو ییاز آن است کده بازنمدا یحاک هاافتهیاند. پرداخته ییچهار ، پنجم و ششم ابتدا
 یاحساسد یبلکه بر اساس الگو یفراشناخت یاساس الگو رنه ب یدرس یهادر کتا  یمل
 ییابتددا هیدپا یهدادر کتا  یملد تیهو یو فراشناخت ینجا  شده است و وجوه شناختا

 .مورد غفلت ارار گرفته است یطورجدبه
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 مقدمه و بي:ن مسئله
اسالت  دیگر یهام ابل ملتهویت ملی ادراك یک ملت از چیستی و کیستی خویش در 

باله  ی آنواسالههبه و دهنالدیمالیکالدیگر تمیالز خالود را از  ،هاملتکه در چارچوب آن 
جامعه شناسالان  کهچنان (27-28: 1387)گودرزی، کنند یخود احساس تعلق م یهاداشته

عاملی مؤثر  عنوانبهآن  اند و ازهویت ملی را، نوعی احساس خود بالودن جمعی دانسته
ایال  راسالتا  در .کننالدیمالیاد  و اجتماعی شدن جوانانوحد، و انسالجام ملى  در ایجاد
ی مختلف و با تعریف هویت ملالی بالر اسالاس ابزارهاتا با استفاده از  کوشندیم هادولت

ی نیالروی ریگشالکلزمیناله را بالرای  یسازتیفرآیند هونیاز و منافع خود در چارچوب 
ی ملالی فالراهآ آورنالد و از ایال   ریالق ن الآ هالادولت چالارچوبدر  گالرایملمتعهد و 
 هالالادولت هرچنالالد .(54: 1394)عالقالاله بنالالد، سالالامان دهنالالد  خالالود را مالالوردن راجتمالالاعی 

 ریالق انالواب بازنمالایی زبالانی یالا از سازی معناسازی و هویتراهکارهای متفاوتی برای 
نهالاد آمالوز   ن ش اما آنچه قهعی است، رندیگیمدر پیش  هانشانه تولید و انتشار انواب

ابالزاری اسالت   یتالرمهآوپرور  ای  اساس آموز  بر ی است،سازتیهوو پرو  در 
 کتال و  ردیگیمکه هر دولتی برای تبیی  ایدئولوژی و حفظ تمامیت ارضی خود به کار 

 ،تاریخی و مفالاهیآ اجتمالاعی و سیاسالی عیوقا ی بازنمایی مستمر افراد،واسههبهدرسی 
شالیخاوندی، )کننالد ها و رفتار دانش آموزان ایفالا مالیدهی به نگر مهمی در شکل ن ش
جامعاله تنهالا در ی مالدرن معت الد اسالت شناسجامعه گذارانانیبن. امیل دور کیآ از (1380

به حیا، خود ادامه دهد که بی  عناصر آن همگنی کافی وجود داشالته  تواندیصورتی م
اساسالی  یهابالا تببیالت مشالابهت نهادی اسالت کاله  یتریجد وپرور و آموز  باشد

 رسالدیمبنابرای  به ن ر ؛ کندیاستوار ماز کودکی ت اضای زندگی جمعی ای  همگنی را 
در دوران ابتالدایی بالرای  ژهیوبالهبررسی چگونگی بازنمایی هویت ملی در کت  درسالی 

ی ریپالذجامعهاز  من الور ی سیاسی حالائز اهمیالت باشالد.ریپذجامعه شناسایی چگونگی
عمالل سیاسالی اسالت کاله  وهیو شال هنجارها ،هانگر  ،هاارز ی سیاسی انت ال عامدانه

از  ریالق  آیرمسالت یغ  ورو بالهمست یآ از  ریق کت  درسالی  صور،به هادولتتوسط 
بالا ی همچالون هالایو پردازانهیالن ر .(102: 1393 را ،) ردیالگیمم یط پیرامونی صور، 

 کننالده ییتعن الش  سعی دارنالد کاله (ملی یریپذهمچون )جامعهاتی استفاده از اصهالح
: 2009 و،ی)هالا توصیف کنند هویت ملی ی بهریگشکل را درن ام آموزشی و کت  درسی 

ابالزار آموزشالی   یرتالیکاله در تمالامی جوامع، کت  درسی اصل کندیم دیوی تأک .(130
 یهاسالتآیمکانیسآ درونی شدن هویالت ملالی، س  یترو مهآ شودیآموزان تل ی م دانش
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وپرور  رسالمی کاله بنابرای  آمالوز ؛ (4: 1391فروت ، )آموزشی و منابع درسی هستند 
 ،هالامهار،پرورانالدن  من وربهی است که اژهیواجتماعی  نهاد ،ابدییمدر مدرسه ت  ق 

 .(17-18: 1991 نسون،ی)داوشده است  سیتأسی مهلوب در متعلمان هاو ارز  هادانش
ی تالدریس هالارو ی درسالی و هابرنامه حائز اهمیت است، آنچهدر ای  چارچوب 

سالازمانتجالارب  عنوانبهاز برنامه درسی در مفهوم عام  من ور آن در قبال جامعه است،
: 1393اسالتیون، )کنالد یممدرسه کس   و ن ار،متعلآ ت ت راهنمایی  که ی استاافتهی
بالالا  ریالالفراگاشالالاره دارد کالاله  الی آن  سیتالدریی از نالالدهایفرآو رو  تالدریس بالاله  (7-5

 .شالودیمال آشالنا ،اندشالدهگنجانده ی کاله در برناماله درسالی،اژهیوی هادانشو  هامهار،
 من وربالهرا  هالاآنی است که معلآ و راهکاررو  تدریس در حکآ ابزار  گریدیعبارتبه

ی از اهالهیحتسلط در مهالار، یالا فراگیالری  کس  شاگردان برای انجام تجربه،کمک به 
هالای پاسال  گونالهباله  تالوانیمالرا  آن و (142: 1972 ،یدلسکی)اسک بردیممعرفت به کار 

  م الور ی پاسالدر گوناله .(3: 1387ابوال سالنی، )کرد ی بندآیت سم ور و پرسش م ور 
گیالرد و نمی قالرار شود،شناخته می آنچهفرض م وری آن است که شناخت ت ت تأثیر 

برابالر اسالت  سیتدر ای  تعریف، در شود ندارد.نیز تأثیری در آنچه شناخته می شناسنده
ای کاله گونالهبا انت ال دانش و تربیت عبار، است از فرآیند انبار دانش در ذه  کودك به

معلالآ وییفاله پالر کالردن انبالار  کاله شودخالی از تفکر م سوب می ءیشعنوان کودك به
ی ای  رویکالرد باله لونیوش اشتراو  .(25: 1970 نگوود،ی)کالدارد  بر عهده را ی اوحاف ه
در  کاله کننالدباله دانالش آمالوزان توصالیف می معلالآ ( ازانت الال مالواد را )فرآیندآموز  

کننالد کاله های دانالش تبالدیل میچارچوب آن معلمان مواد )برنامه درسالی( را باله بسالته
ایال  در ، (36: 1994 ،یلونی)اشتراوس و شال است ها( ذه  دانش آموزانمناس  با )ورودی

نسبت به برنامه درسی و معلآ در اولویالت  کودك حالی است در رویکرد پرسش م ور،
را  و آنای  رویکرد مهآ آن اسالت کاله کالودك چگوناله مفالاهیآ را درك کنالد  در است،
در اینجا دو حوزه شالناختی  (97: 1399ابراهیمی و مهر م مدی، )کند ی دهسازمانچگونه 

 نالدیدر فرآعنوان عامالل م الوری و فراشالناخت باله ابالدییمو احساسی آموز  اهمیت 
 .(314: 1400سیف، )کند ساز بودن کودکان موضوعیت پیدا میگری و معناپرسش

هالا و رویکردهالا و وجاله احساسالی شالامل تمالایال، و وجه شناختی شالامل آگاهی
ی شالناختی و فراشالناختی توان به دو گونهنیز می یس رای تدرراهبردها ها است،هیجان
 گسالتر  هایی همچالون تکالرار،رو از راهبردهای شناختی به من ور بندی کرد.ت سیآ
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ی ذهنی اشاره دارد که به کمک آن ا العالا، در ذهال  شناسالایی و رسازیتصومعنایی و 
و  (218: 1998)کالالار و همکالالاران، شالالود ی و در حاف الاله ذخیالالره میرمزگردانالال تشالالخیص،

 ترقیالدقیا دانست  دربالاره دانسالت ؛ باله عبالار،  شناختعبار، است از فراشناخت نیز 
و  نسالکاری)پالآن  و کالاربردفراشناخت یعنی دانش فرد درباره چگالونگی یالادگیری خالود 

یی مبالل هالارو من الور از راهبردهالای فراشالناختی نیالز  بنابرای  ؛(121: 1984همکاران، 
دادن بالرای آشالنایی بالا کالارکرد  و پاسال  سؤال، ن د دادن، آیتعم ،هاستعار م ایسه کردن،
ی اعمده بخش .آیشناسیمعنوان راهبردهای فراشناختی آنچه ما به درواقع مفاهیآ است،
ی مبال ممک  است دانش آموزان پس از خواندن برا .ندهست یگری پرسش هااز مهار،

و دانالش چاله کالاربردی دارد   یالا ای  مت  چیست؟ هدف یک مت  از خودشان بپرسند،
وجاله تمالایز  پالس توانآ ا العا، جدید را به دانش فعلی خود مرتبط کالنآ؟می چگونه

ای  اسالاس هالدف  بر .ی فراشناختی استم ور راهبردها و پرسشرویکرد پاس  م ور 
پژوهش حاضر بررسی روشمند چگونگی بازنمایی هویت ملی در کت  درسی بر اساس 

 شناسایی ن اط ضعف و قو، سیاست هویت در کتال  درسالیرویکرد پرسش م ور و 
 اصلی پژوهش نیز آن است که: سؤال بر اساس شیوه بازنمایی است،

الگالو  بالر کالدامهای درسی پایه ابتدایی بیشتر متمرکالز بازنمایی هویت ملی در کتاب
فرعالی  سالؤات، ی انجام شالده اسالت؟فراشناخت ،یو فراشناخت یاحساس شامل شناختی،

 از: اندعبار،
 دیالتأکی هویالت ملالی هامؤلفهدرسی پایه ابتدایی بیشتر بر کدامیک از  در کت  الف.

 شده است؟
درسی پایه اول تالا سالوم ابتالدایی نسالبت  در کت آیا الگوی بازنمایی هویت ملی ب.

 ؟ماندیمکند یا ثابت باقی پایه چهارم تاششآ تغییر می
ی از سؤات، پژوهشی، معمولی و شالبه ندبدستهج. سؤات، پژوهش بیشتر در کدام 

 ؟گرفتندیمسؤال قرار 
 

 پيشينه پژوهش
سیاسالالی و  متالالون تالالوان بالاله دو بخالالش ت سالالیآ کالالرد: نخسالالت،منالالابع پالالژوهش را می

هویت ملی؛ دوم متون مربوط به   ییدر تبوپرور  شناختی مرتبط با ن ش آموز جامعه
وپرور  ملالی در چالارچوب آمالوز  تیالو هویادگیری  در حوزهتأثیر ن ریه شناختی 

 شناختی.
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 آیدورکال لیو ام چیهمچون کارل دو یبه آثار متفکران مهرح توانیازگروه نخست م
کاله  کنالدیاستدتل م یو ارتباط اجتماع ییگرایملدر کتاب  چیاساس، دو  یاشاره کرد. برا

 یو گروهال ینفع شخصال یبه جا یمل یهایساخت  وفادار  یگزیآموز  و پرور  با جا
در کتالاب  زیالن آی. دورکال(238: 1387)گوتالک،  گالرددیمال ییگراموج  فروکش کردن قوم

جامعه قائل است و بالر آن اسالت کاله انسالان  یمست ل برا یوجود ،یشناسو جامعه تیترب
که به آن تعلق دارنالد بازتالاب  یجامعه در حات، افراد یهام صول جامعه است و حالت

 یرانالیا تیالآثالار هو هبال توانیبر موارد ذکرشده م. عالوه(54: 1400)عالقه بند،  کندیم دایپ
 سالتآیدر س یملال تیهو ییبازنما یالگوها»ازجمله  ی( و م اتت1395نوشته احمد اشرف )

 حوزه اشاره کرد.  یا یعنوان آثار جدفروت  به ع وبی( نوشته 1391) «رانیآموز  ا
پالائولو  کونالوبیا ،توان به آثار افرادی چون فر،مهالعا، شناختی می در حوزه ب.
پرسش م ور بودن  اوج عملکردبر ای  اساس فر، در کتاب  بندورا اشاره کرد، و فریره
 سالازنهیزمدارد کاله  دیالتأکی ابرنامهبر  و داندیمویژگی یک برنامه درسی   یتریجدرا 

عنوان فرآینالد پرسشالگری باله»ای بالا عنالوان کنجکاوی کودکان شود. ایکونوب در م الاله
وجو کنالد: نخسالتپرسدو کارکرد اساسی برای پرسشگری بیان می« معرفتی تفکر انت ادی

ی زمینه را برای کشف و حل مسائل پرسشگر دوم که فرآیند دستیابی به ا العا، است،
 ن رانصالالاح عنوان یکالالی از بالاله رهیالالفر .آوردیمالالوت لیل موضالالوعا، فالالراهآ و تجزیالاله
آمالوز  بالرای آگالاهی انت الادی و آمالوز  سالتآ وپرور  انت ادی در دو کتالابآموز 
 آمالوز  تل ینالی، ژهیوبالهی دارهیسالرمابا به چالش کشیدن آموز  در جوامالع  دیدگان
ای را نه ال ای تفکرا، ایدئولوژیک به کودکان بلکه فراهآ کردن زمیناله تزم بالر سیتدر

باید باله دیالدگاه بنالدورا  تیدرنها. داندیمپرسش گری و ایجاد پرسش در دانش آموزان 
 یاجتمالاع یمبالان در کتاباشاره کرد؛ بندورا  ی به تعریفی جدید از یادگیریدهشکلدر 
ی فالیتعر ی ذهنالی،هالاییبازنمالابا اشاره به  یاجتماع یشناخت هین ر کیو عمل:  شهیاند

یالادگیری را  بنالدورا ،دهالدیمالجدید از یادگیری در ت ابل با دیدگاه رفتارگرایالان ارائاله 
 شود،که موج  تغییر دائآ در رفتار می آیرمست یغفرآیند کس  دانش موقعی مست یآ و 

کنالد. بازنمالایی ن الوه یالادگیری را تعیالی  می وهیشال کرد. بر اساس ای  تعریف، فیتعر
پژوهش حاضر با م ور قراردادن رویکرد پرسش م ور باله بررسالی متالون درسالی پایاله 

ی هویالت ملالی در کتال  درسالی را در هامؤلفالهی بازنمالایی و ن الوه پردازدیمابتدایی 
 .دهدیمی قرار موردبررسی و فراشناختی احساس چارچوب بازنمایی شناختی،
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 هشپژو روش
 -هالا باله شالیوه اسالنادی گالردآوری دادهدر مورد رو  پژوهش، بایالد اشالاره کالرد کاله 

 مسالئله،  یالیتبها به رو  ت لیل م توا در هفت مرحله شامل )داده لیو ت لی اکتابخانه
و ی گذارنشانه ی ت لیل،هاافتهی یبنددسته ی،بندم وله ی ا العا،،گردآور سؤال،  ییتب

 پژوهشالى تکنیکىاز ت لیل م توا در  من ور شود.کمی و کیفی( انجام می لیوت لهیتجز
 رو  تالوان اسالتفاده کالرد.می مالت  مالورد درها داده معتبر از و ریتکرارپذ استنباطِ براى

 شالود.ی میبنددسالتهت لیل م توا در دو نوب کلی کمی و کیفالی )اسالت رایی و قیاسالی( 
در  که ی برلسونامرحلهتوای کمی و هفت حاضر با استفاده از رو  ت لیل م  پژوهش
گرفتاله اسالت. ایال  رو  بالر  صور، ،منتشرشده ت لیل م توا در ت  یق ارتبا یکتاب 

، شمار  موارد تکالرار هالر م ولاله و سالپس موردن راساس بررسی م وت، از م توای 
ی آماری بر اسالاس هالیت لو  هافیتوصی، موردبررسشمار  فراوانی م وت، در مت  

 .(42: 1374باردن، )شود سؤات، یا فرضیا، پژوهش انجام می
عنوان م الوت، پالژوهش، اختالفالاتی ی هویت ملی بههامؤلفه رامونیپ ،در ای  راستا

و و جامعه مالدنی  تیمل وجود دارد برخی بر ساختار سیاسی مشترك، پردازانهین رمیان 
 و آداب و سن  مشالترك  یزبان، داجتماعی بر علوم  دارند و برخی دیگر دیتأک ایجغراف
 تأکید دارند. عنوان عناصر اصلی هویت ملیبه

-عنوان هویالت فرهنگالیپژوهش با در ن ر گرفت  دیدگاه مدرن هابسبام به ایران باله
ی، نیو سالرزمقلمالرو تالاریخی )تاریخی و دیدگاه تاریخی اسمیت باله هویالت ملالی کاله 

از فرهنگ مشترك، وجود ح الو  و ی تاریخی مشترك، برخورداری نمادهاو  هااسهوره
باله بررسالی  (گیالردی اصلی هویت ملی در ن الر مالیهامؤلفهعنوان تکالیف مشترك را به

، اشاره به ایال  نکتاله تزم اسالت کاله در پردازدیمی هویت ملی در کت  درسی هامؤلفه
ایرانی نامبرده شده اسالت و -کت  درسی نه از مفهوم هویت ملی بلکه از هویت اسالمی

تاب درسی: فارسی با م وریت هنر و ادبیا، و اسا یر و مشالاهیر ملالی؛ تعلیمالا، سه ک
ی هاهیالو هداجتماعی با م وریت جغرافیا و تاری  و سیاست و هنجالار ملالی و م لالی 

د؛ انشالدهعنایت به بازنمایی هویت ملی در ن ر گرفته  آسمانی با م وریت بعد مذهبی با
ی ابتالدایی )بالر دوره پالانزده کتالابی هاپرسشو  ریتصاو متون،پژوهش حاضر بنابرای  

ی هویت ملالی داشالته( هامؤلفهاساس برداشتی که از رویکرد پرسش م ور در ارتباط با 
در  و سالپسی و فراشناختی قالرار داده شناخت گانه احساسی،را در یکی از ای  وجوه سه

دایی باله ی ابتالهیپاشالششناختی پیالاژه )بالا ت سالیآ  و ت ولی رشد چارچوب دو ن ریه
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ای  نکته را کاله شالیوه بازنمالایی  و سپس آیدهیمی قرار موردبررساول و دوم(،  هیپاسه
هویت ملی در سه سال اول پایه ابتدایی باید چه تفاوتی بالا ساله سالال دوم داشالته باشالد 

الگوهای بازنمایی هویت ملالی در کتال  درسالی از  ایآاینکه و گیرد مورد توجه قرار می
ی سیاسی برخوردار هستند یالا خیالر؟ موضالوعی اسالت کاله بالدان ریپذدر جامعهکارایی 

 زیر است: صور،بهت لیل م توا  رو خواهیآ پرداخت مراحل 
اساس رویکرد پرسش م ور به برناماله درسالی، بازنمالایی هویالت  بر مسئله:  ییتب .1

 است. شدهانجامملی در کت  درسی چگونه 
جنباله  بالر کالدامدرسی بیشتر  در کت سؤال: ای  مسئله که در بازنمایی هویت ملی   ییتب .2

 ی یا فراشناختی( مورد توجه است.احساس شده است )شناختی، دیتأکرویکرد پرسش م ور 

ی بازنمالالایی آن در وهیشالالپیرامالالون هویالالت ملالالی و  ا العالالا، ی ا العالالا،:گالالردآور .3
 ی قرار خواهند گرفت.موردبررسی ابتدایی دورهچارچوب رویکرد پرسش م ور در کت  

ی هویالت ملالی هامؤلفالهمتمرکالز بالر  آمدهدستبهی م توایی هامؤلفهی: بندم وله .4
 ی ملالی،نمادهالا ی ملالی،هنجارهالا ،ایالجغراف و آثار تاریخی،  یتار شامل هنر و ادبیا،،

 و حکومت است. استیس ی ملی،هااسهوره
ی آمالاری ی جامعههاپرسشو  ریتصاو ی متون،امتم ی ت لیلی:هاافتهی یبنددسته .5

 .اندقرارگرفتهی بندو دستهشامل پانزده کتاب دوره ابتدایی مورد ت لیل 
 ی شدند.گذارنشانهکدگذاری و  پژوهش ی اسناد با توجه به م وت،،تمام ی:گذارنشانه .6
 و شمار  واحدهای دربرگیرنده م وت،. لیت ل وت لیل کمی و کیفی:هیتجز .7

 
 ی پژوهشهامؤلفه. 1جدول شماره 

 توضيح ه:مؤلفه

 و ادبیات هنر .1
و ي نقاش ي،سیخوشنو ادبي، ریمشاه ادبیات شامل آثار ادبي،

 يدستعیصنا
 ی ملي مثل عید نوروزهاجشن ي،دوستوطنملي،  ورسومآداب ی ملي و محليهاسنتو  هنجارها .2

 هاکاخ ،هابهیکتو وقایع تاریخي،  هاداستان و آثار تاریخي خیتار .3
 هااچهیدر ،هاکوه ،وهواآبخاک،  ایجغراف .4

 ي سیناابوعل ،امیخ ي،فردوس ،سهراب رستم، و مشاهیر ملي هااسطوره .5
 پرچم، سرود، نقشه و تقویم ی ملينمادها .6

 و حکومت استیس .7
و نوع  انقالبسیاسي،  تیشخص سیاسي،تاریخ سیاسي، نظام 

 مقدس دفاع حکومت،

 دیني و اماکن مقدس مناسک بزرگان دین، مذهب .8
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 مفهومی :رچوبچ
هویت ملی را ایجالاد  که هادولت اغل  کرد کهدر مورد چهارچوب مفهومی، باید اشاره 

و به گفته هابسبام  نندیبیمبرای آن زمینه تاریخی تدارك  (33-38: 1396)اشرف، کنند می
 در چالارچوب هالادولتترتیال   بالدی ؛ (32: 1990)هابسالبام، زنند یمدست به ابداب آن 
ی ارائاله صالور،بهخالود را  دئالیالا یهالاالگوروایت و داستان  در قال بازنمایی زبانی 

 (53-58: 2007)لمپالر،،  کننالدمنعکس میمتأثر از روابط قدر، و ایدئولوژی  هنجارهای
دو  نجالایدر ا (69: 2002)آرنالو،، کننالد مالی ادی( )بمباران ایدئولوژیکی عنواناز آن به که

ها ای  خصال را چگونه در ناخودآگاه فرد نهادینه اینکه دولت اول شود،سؤال مهرح می
کنند و دوم با توجه به شرایط سنی کودکان، ن وه بازنمایی چگونه باید تغییالر کنالد؟ می

فهوم بازنمایی و م اسبه در چالارچوب ن ریاله م اسالباتی حوزه اول مستلزم آشنایی با م
ی شناسالو زباندرسی ذیل ن ریه ت ول شناختی پیاژه  در کت گری ذه  و شیوه پرسش

دوم بالا م وریالت سال   و حوزه (143: 1398فردنبرگ و سیلورم ، )است شناختی لیکاف 
 کودکان معهوف به بررسی دیگر ن ریه پیاژه یعنی ن ریه رشد شناختی است.

 ی ب:زنم:ییه:گونهنظریه مط:لع:تی ذهن و ( الف
اسالاس دو فالرض بازنمالایی و م اسالبه  بالر ن ریه مهالعاتی ذه  یا رویکالرد شالناختی،

از من الور ای  چالارچوب  در (114: 1397 خرازی و همکاران،)است  گرفتهشکلا العا، 
بازنمایی، نمادها و کلماتی هسالتند کاله ابالزار انت الال ا العالا، در ذهال  انسالان بالوده و 

شود که بالر روی ایال  و انت ال ا ال  می رهیذخ یی همچون دریافت،ندهایفرآم اسبه به 
 . بازنمایی بر دو گونه است:(47-48: 1397حاتمی،) ردیگیمصور،  هاییبازنما

 تالالیجیو دی تمبیلالی خود بالر دو گوناله که یی ذهنیبازنما ی،اگزارهبازنمایي ذهني و 
ایال  چهالارچوب در بازنمالایی  در ی اسالت.بررسقابلاست در چارچوب دیدگاه بندورا 

تمبیلی میان بازنمایی و واقعیت بیرونی شباهت کارکردی وجود دارد مبالل تصالویر یالک 
اعداد یا نمادهاست که شباهتی با ما به ازاء بیرونی ساختمان. ولی بازنمایی دیجیتال مبل 

 .(18: 1396خالرازی و تلخالابی، )اسالت خود در واقعیت ندارد و بر اساس نوعی قالرارداد 
اسالتعاره مفهالومی قابالل  هیالو ن رای در چهارچوب دیدگاه لیکالاف ، بازنمایی گزارهدوم

ذهنیالت  در سالاختبا بیان مفهوم معناشناسی شناختی از ن ش زبان  کافیل استناد است،
 ی عبار، است از ارتبالاط میالان تجرباله انسالان،معناشناسای  دیدگاه  در ،دیگویمسخ  
ایال  معنالی  در شالود،مفهومی و ساختار معنایی که در قالال  زبالان رمزگردانالی می ن ام

 ك مالا از جهالان پیرامالونی اسالت.و جزئالی از در ردیالگیدر برماستعاره شیوه تفکر ما را 
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که زبان با استفاده از استعاره به  ردیگیماستعاره مفهومی نیز بر همی  فرض شکل  هین ر
 .(48: 2006  ،یو گر ونزی)ا پردازدیمی ذه  زیربرنامهمعنا سازی و 

است که به سه صور،: احساسی با م وریت عوا ف و  هدف بازنماییمسئله دیگر 
شکل عبار، است ناله سالؤال؛ شالناختی بالا م وریالت یالادگیری  بهتر احساسا، که بیش

گیری یک موضوب که ترکیبی از عبالارا، و سالؤات، معمالولی و های شکلدرباره زمینه
و فراشناختی با م وریت آشنایی با کارکرد و عملکرد یالک مفهالوم کاله شبه سؤال است 

 شود.یاهر میی ادبی و استعاره سهیم ا بیشتر در چارچوب سؤات، پژوهشی،
 در بازنمایی احساسی هدف، آموز  پنهان از  ریق تعمیق احساسا، است،( در 1)

 اسالت. مالدن ری احساسی برای ت ت تأثیر قرار دادن مخا   هام ركاستفاده از  نجایا
 ی ذهنالی فالرد شالودسالازیشالر ی موج  شادمان امر ممک  از  ریق ترس، خشآ،  یا

 .(1193-1194: 2002)دوتن، 
 ن الوه ی یالک موضالوب،دهشالکلحوزه شناختی تکیه بالر تشالریو و عوامالل  در( 2)
 .(23-28: 1977)کارونه،  ی و نگر  نسبت به یک موضوب استریگجهت
فرآیندهای کنترل اجرایالی از قبیالل توجاله،  فراشناختی که عبار، است از ( حوزه3)

 ی وخالالودکنترلافالالزایش  و هالالدف (122: 2004 ور،ی)کالالد یدهسالالازمانمالالرور و تمالالری ، 
آن است که افراد بیاموزند کاله چاله یالاد  هدف ی فرد است نه قانع کردن افراد،خودآموز

 .(116: 1990)سوانسون، کنند چگونه استفاده  ی خودبگیرند و از دانسته
و مفاهیآ پیرامون حوادث  هاداستان بازنمایی ا العا، شامل تصاویر، در فراشناخت

هالا را در سلسالله مراتبالی از آن بلکه (12: 2004)بارکر،  دازسرا میهویت  تنهانهتاریخی 
 .(236: 1996)هنکس،  دهندیمعیارهای هنجاری قرار م

 و دیدگ:ه پي:ژه ه:سؤالی بنددسته( ب
 ی قرار داد:بنددستهتوان سؤات، را در سه میم ور  پرسش کردیرو در چارچوب
خواهالان  مالا ی معمولیهاسؤال در سؤال و سؤال پژوهشی. شبه ی معمولی،هاسؤال

را در اختیار دارد.  هاآنکه  آیپرسیمچیزی هستیآ که در اختیار نداریآ و از کسی سؤال 
ی شالکل تفکالر ،دهالدیمالکه م ور آمالوز  پاسال  م الور را تشالکیل  هاسؤالشبه  در
گیرد بلکه معلآ بر اساس مت  درسی و برنامه درسی مت  منت ر شالنیدن یالک پاسال  نمی

پژوهشی یا فراشناختی  یهاسؤالسوم  دسته ایران چند استان دارد؟ مبال ،مشخص است
و سالاخت   ب ال  و زمینه را بالرای گفتگالو،اند معروفی فلسفی نیز هاسؤالاست که به 

-85: 1394مرعشالی و قائالدی،)دارند یمواکند و کودکان را به تفکر ن ام معنایی آماده می
. ای  دسته از سؤات، مبنای رویکرد پرسش م الور باله آمالوز  هسالتند و دیالدگاه (81
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ی مبالل اتتؤسالو شالامل  گیرنالددربرمیافرادی چون پیاژه در ن ریاله ت الول شالناختی را 
شالود؟ هسالتند. پیالاژه در و آزادی چگوناله تعریالف می ردیالگیمالهویت چگونه شالکل 

ر چالارچوب رویکالرد پرسالش پرسش و پاس  را د ندیفرآ چارچوب ن ریه ت ول پیاژه،
 :داندیمم ور شامل چهار مؤلفه 

پاسال  ی وجوجست .3آگاهی به ندانست  دانش(پرسش ) .2 ی )ف دان دانش(نادان .1
حالوزه دوم یعنالی ن الش سال  کودکالان در برناماله  در .(یافت  به پاس  )دانست  دست .4

النالی را در ع  رشالد در چارچوب ن ریه رشالد شالناختی، اژهیپ درسی و شیوه بازنمایی،
 مرحلاله .2 یحرکتحسی  مرحله .1از:  اندعبار،بندی کرده است که چهار مرحله ت سیآ

 12) یصالورعملیالاتی  مرحلاله .4سالال( 11تا  7عملیاتی عینی ) مرحله .3 یاتیعملپیش 
سالالگی  11ی از  ورجدبهی در ذه  کودکان سازمدلای  اساس فرآیند  ( برسال به بعد
ی وجالود نالدارد، سالازمدلو تا پیش از آن در دیدگاه پیاژه توانایی  ردیگیمبه بعد شکل 
 7توان نتیجه گرفت که ن وه بازنمایی در سه سال پایه ابتدایی یعنی در سال  بنابرای  می

سالالگی متفالاو،  12تالا  10 یزمالانی بالازهی بازنمایی هویت ملی در ن وهسالگی با  9تا 
 عی از سال سوم به بعد به دروس دانش آمالوزاندروسی مبل تعلیما، اجتما کهچنان باشد.

پالژوهش حاضالر بالا   یبنالابرا کنالد،را تسریع می شود و فرآیند اجتماعی شدناضافه می
ی بازنمالایی در چالارچوب ن ریاله بنالدورا و دوگانهی و شناخت کردیروم ور قرار دادن 
ی پیاژه در چارچوب رویکرد پرسش م ور به بررسالی ایال  هادگاهیدلیکاف با استناد به 

ی بازنمایی هویت ملی در کت  درسالی از چاله الگالویی تبعیالت ن وهکه  پردازدیمنکته 
کالارایی برخالوردار اسالت یالا خیالر )مالدل کند و ای  الگو با توجه به دیدگاه پیاژه از می

 .(ارائه شده است 1مفهومی پژوهش در شکل شماره 
 

  
 . مدل مفهومي پژوهش1شماره  نمودار
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 كت:ب ف:رسیبررسی چگونگی ب:زنم:یی هویت ملی در 
فارسالی پایاله ابتالدایی از دو رونالد متفالاو،  بادر کتالهای هویالت ملالی بازنمای مؤلفه

سال اول معهوف  ژهیوبهکت  فارسی سه سال اول پایه ابتدایی  کهچنان برخوردار است،
پالرچآ و  ازجملهی ملی نمادها یی با ن ام سیاسی،آشنا به آشنایی کودکان با الفبای فارسی،

 ردیالگیمذهنی صور،  صور،به هاییبازنمابیشتر   ی؛ بنابراشودی مذهبی میهاتیشخص
روند   یا .رسدیمکه ای  امر با توجه به عدم آشنایی کودکان با زبان فارسی  بیعی به ن ر 

زنالدگی و هنالر و ادب  راه ایران م ،یی چون هافصلی در سال دوم و سوم در قال  ارائه
( و )ایالران مال ( آوراننالامو در سه سال دوم در قال  دو فصالل مجالزای ) ابدییمانسجام 

 .آیپردازیمکند. با ای  توضی ا، به بررسی موردی هر پایه انسجام بیشتری پیدا می
 دروس پایه اول ابتدایی بیشتر معهوف به آشالنایی کودکالان بالا زبالان فارسالی اسالت،

کاله از آن جملاله  انالدپرداختهپراکنده به بازنمالایی هویالت ملالی  صور،بهیی که هادرس
جشال  »، «پیالامبر مهربالان» ،«خا را، ان الالب» ،«میه  ما» ،«قرآن»ی هادرستوان به می

 اشاره کرد.« ن شه»و « پرچآ» ،«بهم 
ملالی  های هویتبه بازنمایی مؤلفه« راه زندگی»و « ایران م »فصل  دو دوم، در سال
« پرچآ» ،«ایران زیبا»ی هاعنوانچهار درس با « ایران م »که در فصل  اندافتهاختصاص ی

 م ور بررسی هستند.« زیار،»و « همکاری»درس دو « فصل راه زندگی»و در « نوروز» و
بیشالتر  هالاییبازنماو  شدهپرداختهبه ب   هویت ملی  ترمنسجآدر سال سوم بسیار 

در  کالهچنان ی ذهنالی آن کاسالته شالده اسالت.و از جنباله اندکردها ی پیداگزارهی هاجنبه
 در ،«خالروس ایرانالی»و « ایران آباد» ،«و  » ،«ایران عزیز»چهار درس « فصل ایران م »
 در ،«بوی نالرگس»و « ی سبز دعاهال  ه» ،«پیراه  بهشتی»سه درس « فصل راه زندگی»

« نویسنده بالزرگ»و درس « بارانمبل » ،«فداکاران»فصل اخال  فردی و اجتماعی درس 
 درباره سعدی از فصل هنر و ادب به هویت ملی اختصاص داده شده است.

و « هالادلفرمانالده » ،«مهمان شالهر مالا»در سال چهارم م وریت بررسی با سه درس 
 قرارگرفته اند. «ایران م »و « آوراننام» یهافصلدر  که است« ریگکمانآر  »

 ،«یعلالسیرئ»و « دفاب از میه » ،«ای ایران» ،«سرود ملی»درس  چهار در سال پنجآ،
و رازی »و درس  آوراننالاماز فصالل « ی فرزند ایالرانفردوس»و « ن ش خردمندان» درس
 .دهندیماز فصل دانایی و هوشیاری م ور بررسی را تشکیل « بیمارستان ساخت

ی اهالدرس از فصالل ایالران مال ،« دریالا قلالی» و« ای و ال »در سال ششآ دو درس 
از فصالل « بهمال  یالار»و « بالوعلی»و « عهالار» ،«شالهدا خورشالیدند» ،«یی کشیدمهارنج»
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ی هاجنبالهاز فصل دانایی و هوشالیاری کاله شالامل « رستآ خوانهفت»و درس  آوراننام
حاصالل از  جینتالا .دهنالدیمبررسی را تشکیل  م ور ،شوندیمحماسی و ادبی هویت ملی 

 ارائه شده است. 2شماره  در جدولهای هویت ملی در قال  بازنمایی ذهنی بررسی مؤلفه
 

 پایه ابتدایي های هویت ملي در کتب فارسيمقایسه میزان تکرار مؤلفه. 2جدول شماره 
   درس 

 
 ه:مؤلفه

 پ:یه ششم پ:یه پنجم پ:یه چه:رم پ:یه سوم پ:یه دوم پ:یه اول
ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

هنر و 
 ادبي:ت

3 5% 9 16% 13 27% 26 46% 23 31% 31 42% 

ت:ریخ و 
آث:ر 

 ت:ریخی
5 10% 13 22% 6 13% 5 8% 11 15% 2 3% 

 %3 2 %4 3 %1.7 1 %6 3 %8 5 %11 6 جغرافي:
هنج:ره:ی 

 ملی
2 3% 4 6% 3 6% 7 12.3% 9 12% 7 10% 

 ه:اسطوره
و مش:هير 

 ملی
4 7% 8 14% 8 16% 5 8% 13 18% 11 15% 

 %6 5 %8 6 %7 4 %13 6 %19 11 %26 13 نم:د ملی
سي:ست و 
 حكومت

8 16% 1 1% 2 4% 3 6% 4 5% 6 8% 

 %12 9 %7 5 %11 6 %15 7 %13 8 %22 11 مذهب
 %100 73 %100 74 %100 57 %100 48 %100 59 %100 52 مجموع

 
های هویت ملی مربوط به پایاله بیشتری  تکرار مؤلفه 2شماره بر اساس نتایج جدول 

بالار  23ی هنر و ادبیالا، بالا های هویت ملی است که مؤلفهبار تکرار مؤلفه 74پنجآ، با 
 و مشالاهیر ملالی، هااسالهورهی هامؤلفهتکرار از بیشتری  میزان تکرار برخوردار است و 

بالار تکالرار در جایگالاه  9و  13،11و آثار تاریخی و هنجارهای ملی به ترتی  بالا   یتار
 بعدی قرار دارند.

های هویت ملی در جایگاه بعدی قالرار بار تکرار مؤلفه 73کتاب فارسی پایه ششآ با 
ی هنالر و های هویت ملی در سال ششآ مربوط به مؤلفالهبیشتری  فراوانی مؤلفه که دارد

 بار بازنمایی است. 9و  11، 31و مشاهیر ملی و مذه  با  اسهوره ادبیا،،
بعالدی قالرار  گاهیدر جاهای هویت ملی بار تکرار مؤلفه 59کتاب فارسی پایه دوم با 

های هویت ملی را در میان کت  فارسی سه سالال دارد و از بیشتری  میزان فراوانی مؤلفه
 اول پایه ابتدایی برخوردار است.



 ...در کتب یمل تیهو ییمطلو  بازنما یالگو 

 45 

 در کت های هویت ملی میزان بازنمایی مؤلفه هرچنداست که  نکته حائز اهمیت آن
های یکسان است اما چگونگی بازنمالایی مؤلفاله باًیت رفارسی پایه پنجآ و ششآ ابتدایی 

های تالاری  ای که در پایه پنجآ مؤلفالهگونههویت ملی در ای  دو کتاب متفاو، است به
چهالارم و پالنجآ برخوردارنالد  هیالدوپاو آثار تاریخی از میزان فراوانی بیشتری نسبت به 

 ی مذه  در پایه ششآ چنی  وضعیتی دارد.مؤلفه کهیدرحال
دیگر آن است که کتاب فارسی پایه اول از بیشتری  میالزان بازنمالایی  توجهبلقانکته 

 چهالار درسدوم باله دلیالل وجالود  در سالالهای سیاسی برخوردار است و تمبیلی مؤلفه
ی آثالار تالاریخی افالزایش چشالمگیری مؤلفه« پرچآ و نوروز» ،«ای خانه ما» ،«ایران زیبا»

ی هنالر و ادبیالا، افالزایش مؤلفاله ایه ابتدایی،بر آن در سه سال دوم پ عالوه داشته است.
چشمگیری داشته است که ای  نشان از افزایش توانالایی خوانالدن و نوشالت  کودکالان و 

 ی است.اگزارهگذر از بازنمایی ذهنی به 

 

 كتب هدیه آسم:نیبررسی چگونگی ب:زنم:یی هویت ملی در 

شالود و درسالی اضالافه میی آسمانی از سال دوم پایاله ابتالدایی باله برناماله هاهیهدکت  
ای  چارچوب از سال دوم شالاهد  در ملی است. تیهو معهوف به ت ویت جنبه مذهبی،

از سال دوم تا سال ششآ رونالد بازنمالایی  کهچنانیی در روند بازنمایی هستیآ هاتفاو،
 هادگاهیالداز آموز  مفاهیآ دینی و آشنایی با بزرگان دی  به سمت آشنایی با تأثیر ایال  

ی سیاسی و دفاب م دس سالو  پیالدا هادگاهیدی  معاصر ایران و نمود بارز آن در در تار
 ،«پیالامبران خالدا»ایال  اسالاس در سالال دوم دوازده درس شالامل دروس  بر کرده است.

کاله باله « مرد آسمانی»و « پدر مهربان» ،«پیامبر تیباهل» ،«جش  میالد» ،«مهمان کوچک»
باله « سالالم هابچاله»و « بهتالری  دوسالت» درس اختصاص یافته است، )ب( حضر، علی

« جش  بالزرگ» درس ،)ب( به تولد امام حسی « دعای باران» درس ،)ب( آشنایی با امام حس 
 «آیخالوانیمالنمالاز »و درس « راه خوشالبختی» و درسمعهوف باله حضالر، مهالدی )عالج( 

 های مذهبی هویت ملی هستند.ی دارای مؤلفههادرس ازجمله
واقعه عاشورا اختصالاص  ژهیوبهتبیی  مفاهیآ مذهبی  درس به چهارده در سال سوم،

بالانوی »و « روز دهالآ» ،«همیشاله بالا مال » ،«کاخ نمرود» از: اندعبار،است که  شدهداده
« مدرساله رمضالان» ،«ماه مهمانی خدا» ،«بوی بهشت» با م وریت واقعه عاشورا،« قهرمان

و « سالخ  آسالمانی»ی هالادرسبه ماه رمضان و عید فهر اشاره دارد، « عید مسلمانان»و 
، )س( به حضر، زهالرا« هایابام»معهوف به اهمیت قرآن برای مسلمانان، درس  «باغ قرآن»
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 ،)ب( به ترتی  به معرفی امام سالجاد« خواب شیری »و « داناتری  مردم» ،«ناشناس سفرهآ»
 .پردازدیم)ب( و امام صاد   )ب( باقر امام

دیالدار بالا » ،«اولالی  بالانوی مساللمان» ،«حرمی با دو گنبد»درس  پنج در سال چهارم،
 «.شجاب کودك»و « کودکی بر آب» ،«دوست

 ،«سرو بلند سامرا» ،«یک جهان جش » ،«در ساحل دجله»در سال پنجآ، شش درس 
و در سالال ششالآ چهالار « بهارشالهیهمبهم  »و « تاری  مردبزرگ» ،«خورشید پشت ابر»

دوران »و « جالاودان نانیآفرحماساله» ،«عیالد مساللمان» ،«نسالرور آزادگالازندگی »درس 
های هویالت ملالی در حاصل از بررسی تکرار مؤلفاله جینتا بررسی بودند. تیم ور ،«غیبت

 ارائه شده است. 3شماره در جدول ی آسمانی هاهیهدهای قال  بازنمایی ذهنی در کتاب
 

 ی آسماني در پایه ابتدایيهاهیهدب های هویت ملي در کتتکرار مؤلفه مقایسه میزان .3جدول شماره 
 درس        

 
 ه:مولفه

 پ:یه ششم پ:یه پنجم پ:یه چه:رم پ:یه سوم پ:یه دوم
ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هنر و ادبي:ت
ت:ریخ و آث:ر 

 ت:ریخی
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جغرافي:
هنج:ره:ی 
 ملی و محلی

0 0 3 6% 2 9% 3 6% 2 4% 

ه: و اسطوره
 مش:هير ملی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 %7 3 %12 6 %4 1 0 0 0 0 نم:د ملی
 سي:ست و
 حكومت

2 4% 3 6% 3 12% 17 35% 11 27% 

 %62 26 %47 23 %75 32 %88 47 %96 42 مذهب
 %100 42 %100 49 %100 38 %100 53 %100 44 مجموع

 
های هویت ملالی مربالوط بیشتری  میزان تکرار مؤلفه 3 بر اساس نتایج جدول شماره

ی مؤلفاله کاله مالذهبی هویالت ملالی اسالت عمدتاًهای بار تکرار مؤلفه 53به پایه سوم با 
بار میزان تکرار، از بیشتری  میزان بازنمایی در پایه سوم برخوردار اسالت و  47با  مذه 
 های سیاست و حکومت و هنجارهای ملی در جایگاه بعدی قرار دارند.مؤلفه

 کاله های هویالت ملالی قالرار داردبار تکالرار مؤلفاله 49با بعد از پایه سوم، پایه پنجآ 
 ی مالذه ،های هویت ملی در ایال  پایاله مربالوط باله مؤلفالهبیشتری  میزان تکرار مؤلفه
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 ششآ ی دوم،هاهیپابار است و  6و  17، 23و حکومت و نماد ملی به ترتی  با  استیس
 و چهارم در جایگاه بعدی قرار دارند.

 های هویالت ملالی درنکته حائز اهمیت آن است که در بررسی روند بازنمایی مؤلفاله
ای در پایه دوم مجمالوب گونهشویآ بهکت  هدیه آسمانی با یک روند سینوسی مواجه می

سالال پالنجآ  در ،38چهارم سال  در ،53سوم سال  در ،44های هویت ملی فراوانی مؤلفه
از سال دوم تا سال ششآ از میالزان توجاله  بر آن عالوه بار است. 42و در سال ششآ  49

که در سال چنان شود،های سیاسی اضافه میشود به مؤلفههای مذهبی کاسته میبه مؤلفه
 نانیآفرحماساله»، «بهارشالهیهمبهمال  » ،«تالاری  مالردبزرگ»درس پنجآ و ششالآ چهالار 

کاله ایال  امالر نشالان از  اندشالده دادهیجابا م وریت سیاست « دوران غیبت»و « جاوید
 ابتدایی دارد.ی آسمانی پایه هاهیهد در کت ی سیاسی ریپذجامعهاهمیت 

 

 مط:لع:ت اجتم:عیكت:ب بررسی چگونگی ب:زنم:یی هویت ملی در 
 رنالدیگیمکتاب درسی مهالعا، اجتماعی از پایه سوم در برنامه درسی پایه ابتدایی قرار 

ی برخالوردار اگزارهبازنمایی ذهنی و  دو گونهو از بیشتری  میزان فراوانی و تنوب در هر 
روری است که م توای کتالاب مهالعالا، اجتمالاعی در پایاله ای  نکته ض دانست  هستند،

گیری هویالت فالردی و اجتمالاعی دانالش سوم معهوف به بررسی عوامل مؤثر بالر شالکل
و خانواده است و به ب   هویالت ملالی پرداختاله نشالده  مدرسه آموزان در م یط خانه،

ر که از هفت فصل کتاب سه فصل آن با م الور خالانواده و ن الوه زنالدگی دچنان است.
اهمیت مدرسه و رابهه خاناله و مدرساله  خانواده است و چهارفصل دیگر نیز معهوف به

ایال  اسالاس در  بر شود.ها پیرامون هویت ملی از سال چهارم آغاز میبررسی پس است.
و « سفر به شهرهای باستانی» ،«کشور زیبای م »سال چهارم م وریت بررسی سه فصل 

های هالا و دشالتکوه» درس ،«کشور زیبای مال »فصل شود که در می« ما ایرانی هستیآ»
( و سالفر باله کرمانشالاه) سه درس )سفر باله همالدان(،« شهرهای باستانی»فصل  در ،«زیبا
های ملی و روزهالای مهالآ دو درس نشانه «ما ایرانی هستیآ»در فصل  ( وتخت جمشید)

 دهند.م وریت بررسی را تشکیل می
زیالار، » ،«سالرزمی  مالا»هالای آ بالا عنوانو پنج چهارم در سال پنجآ سه فصل دوم،

گیرنالد کاله در فصالل موردبررسالی قالرار می« ایران بعالد از اسالالم»و « های م دسمکان
باله  کاله گیالردی قالرار می( موردبررسالشود)درس کشور ما چگونه اداره می« سرزمی  ما»

در  مرات و سلساللهآمالوزان پیرامالون نالوب ن الام سیاسالی کشالور آموز  سیاسی دانالش
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درس  ساله هالای م الدس،اسالمی اختصاص یافته است. در فصل زیار، مکان جمهوری
 ( م الور)قسالمت دوم« ی باله کالربالسفر»و « حج از سفربازگشت » ،«مدینه شهر پیامبر»

دهند که در درس بازگشت از حالج باله اهمیالت سالفر حالج بالرای بررسی را تشکیل می
ابیر ایشان برای توسالعه به خصوصیا، اخالقی و تد« مدینه شهر پیامبر» درس مسلمانان،

و جنباله عالا فی و )ب( به اهمیت قیام امالام حسالی  « سفری به کربال»اسالم و در درس 
ایران بعد از اسالالم( از چهالار درس باله ترتیال  بالا فصل ) .پردازدیمشناختی ای  واقعه 

، «وزیران کاردان، شهرهای آبالاد»، «دهندمسلمان حکومت تشکیل می ایرانیان»های عنوان
تشکیل شالده اسالت کاله هماله دروس ایال  « هابازسازی ویرانه» ،«رحآرگشایان بیکشو»

 ی تاریخی برخوردار هستند.هاجنبهفصل از 
دهنالد باله ن الش ایرانیالان ای  اساس درس ایرانیان مسلمان حکومالت تشالکیل می بر

های خودمختاری گیری حکومتشکل ازآنپسی خالفت عباسی و گذارهیپامسلمان در 
 وزیالران کالاردان،» درس و صالفاریان اشالاره دارد، انیال اهر ،انیسالامان بویه،همچون آل

یی همچالون هالادر حکومتبه ن الش وزیالران ایرانالی در اداره و آبالادانی « ی آبادشهرها
و « رحآکشورگشالایان بالی»و دو درس  پالردازدیمال انیخوارزمشاه ،انیسلجوق غزنویان،

ها به ایران و ت الوت، ناشالی از آن نیز معهوف به بررسی حمله مغول« ازی ویرانهبازس»
هایی چون خواجه نصرالدی   وسی در حفظ و اعتالی فرهنگ ایرانی و ن ش شخصیت

 است. افتهیاختصاص
 ،«پیشرفت علوم و فنالون در دوره اسالالمی»فصل  پنج در کتاب مهالعا، سال ششآ،

آزادی » ،«ایسالالتادگی در برابالر بیگانگالالان» ،«و همسالایگانایالالران » ،«سالفری بالاله اصالفهان»
 در فصل پیشرفت علوم و فنالون، ؛ کهپردازندیمهای هویت ملی به ارائه مؤلفه« خرمشهر

چه عواملی موج  گستر  علالوم و فنالون »و « ی علمی مسلمانانهاشرفتیپ»درس  دو
 دورهچرا هنر و ادبیالا، در »درس « سفری به اصفهان»فصل  در ،«در دوره اسالمی شد؟
و در فصالل « همسالایگان مالا»درس « ایران و همسالایگان»فصل  در« صفویه شکوفا شد؟

آزادی »و در فصالل « مبارزه مردم ایران با اسالتعمار»درس  ،«برابر بیگانگانایستادگی در »
گیرنالد کاله نتالایج آن در موردبررسی قرار می« خرمشهر در دامان میه »درس « خرمشهر
 ارائه شده است. 4شماره ذهنی در جداول ی هاییبازنماب چارچو
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 هیپا سههویت ملي در کتاب مطالعات اجتماعي در  هایمقایسه میزان تکرار مؤلفه. 4جدول شماره 
 و ششم ابتدایي چهارم، پنجم

 درس          
 

 ه:مولفه         

 پ:یه ششم پنجم پ:یه چه:رم پ:یه سوم
ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

ميزان 
 فراوانی

 درصد
 فراوانی

 %24 26 %12 12 %10 7 0 0 هنر و ادبي:ت

ت:ریخ و آث:ر 
 ت:ریخی

0 0 24 32% 28 28% 33 30% 

 %11 13 %10 11 %12 9 0 0 جغرافي:

هنج:ره:ی ملی و 
 محلی

0 0 6 8% 4 6% 5 4% 

و مش:هير  ه:اسطوره
 ملی

0 0 4 5% 10 10% 13 11% 

 %7 8 %13 13 %18 9 0 0 نم:د ملی

 %5 6 %7.5 9 %10 7 0 0 سي:ست و حكومت

 %8 9 %13.5 14 %5 3 0 0 مذهب

 %100 113 %100 101 %100 69 0 0 مجموع
 

های هویت ملالی مربالوط بیشتری  میزان تکرار مؤلفه 4بر اساس نتایج جدول شماره 
ی تالاری  و آثالار مؤلفاله کاله های هویت ملی اسالتبار تکرار مؤلفه 113به پایه ششآ با 

های هویالت ملالی در کتال  بار تکرار از بیشتری  میالزان بازنمالایی مؤلفاله 33با  تاریخی
و هنجارهای ملالی  ایجغراف های هنر و ادبیا،،مهالعا، اجتماعی برخوردار است ومؤلفه

از کتالاب  پالس بعدی قرار دارند. گاهیدر جابار تکرار  13 و 13، 26 و م لی به ترتی  با
های هویالت ملالی مربالوط باله مهالعا، اجتماعی پایه ششآ بیشتری  میزان تکرار مؤلفاله

بیشالتری   کاله های هویالت ملالی اسالتبار تکرار مؤلفه 101کتاب مهالعا، پایه پنجآ با 
و نمادهالای ملالی اسالت  مذه  های تاری  و آثار تاریخی،ی مربوط به مؤلفهمیزان فراوان

 و کتالابهای هویالت ملالی برخوردارنالد بار تکالرار مؤلفاله 13و  14، 28 که به ترتی  از
میالزان   یتالرکآهای هویالت ملالی بار تکرار مؤلفاله 69مهالعا، اجتماعی پایه چهارم با 

کاله در ایال   استهای هویت ملی را در میان کت  مهالعا، اجتماعی دارا فراوانی مؤلفه
 9و  9و  24ی ملی به تربیالت بالا نمادهاو  ایجغراف های تاری  و آثار تاریخی،میان مؤلفه

 بار تکرار از بیشتری  میزان فراوانی برخوردارند.



 1402، 1ی چهار ، شمارهوسال بیست

 50 

و ششالآ  پالنجآ چهالارم، هیپاهسالنکته حائز اهمیت درباره کت  مهالعالا، اجتمالاعی 
های ی آسالمانی و فارسالی بازنمالایی مؤلفالههاهیالهدکتال   برخالفابتدایی آن است که 

کاله چنان افزایشی برخالوردار اسالت. روندکهویت ملی در کتاب مهالعا، اجتماعی از ی
شالهرهای »بیشتر معهالوف باله دو فصالل های هویت ملی در سال چهارم بازنمایی مؤلفه

در حالالی اسالت کاله در سالال پالنجآ م الور   یالا شود،می« ایرانی هستیآ ما»و « باستانی
های هویت ملی از دو فصل در سال چهارم به سه فصل در سال پنجآ بالا بازنمایی مؤلفه

و  ابالدییمهای م دس و ایران بعد از اسالم افالزایش مکان ار،یز های سرزمی  ما،عنوان
پیشالرفت علالوم و »هالای فصل با عنوانای  روند در سال ششآ با افزایش فصول به پنج 

ایسالتادگی در برابالر » ،«ایران و همسایگان» ،«سفری به اصفهان» ،«فنون در دوره اسالمی
 .ابدییمادامه « آزادی خرمشهر» ،«بیگانگان

 

 پژوهش بررسی سؤاالت
 مورد 36عبار، و سؤال، مورد 43مجموب  از اول دوره ابتدایی، هیپاسهبر اساس بررسی 

ی هیجانی و حماسی باله بیالان و جنبهی با م ور قرار دادن عنی احساسی داشتند، یجنبه
، بیشالتر عبالار، هالاییبازنمالاهای هویت ملی پرداخته بودند. ایال  بخالش از تبیی  مؤلفه

جنباله  هالاآنمورد جنبه شناختی داشتند یعنالی م وریالت  5م ور بودند تا سؤال م ور، 
ی اواقعالهموزان بالا یالک موضالوب، مفهالوم یالا روایی و تاریخی داشت و آشنایی دانش آ

ی سؤات، معمالولی و شالبه بنددستهدر  کامالًسؤات، ای  بخش  که تاریخی مد ن ر بود
 .گرفتندیمسؤال قرار 
ی فراشناختی داشتند و از سؤات، پژوهشی اسالتفاده کالرده بودنالد باله جنبهدو مورد 

 مالدن ری به هویت ملی دهشکلدر  هاآنو ن ش  آیمفاه ها،کارکرد مؤلفه ترقیدقعبار، 
 .کردندیمقرار داده بودند که بیشتر در قال  سؤال و م ایسه نمود پیدا 

 61عبار، و سؤال موردبررسی قرار گرفتنالد کاله  مورد 124در سه سال دوم پایه ابتدایی 
مالورد جنباله فراشالناختی  24و جنباله شالناختی داشالتند  مورد 39مورد جنبه احساسی داشتند،

 :ازجملهیی هاعبار،توان به ی فرا شناختی میهاسؤالعبارا، و  ازجملهکه  داشتند
عاشالورا چاله پیالامی دریافالت  یشالما از واقعاله. 2 عاشورا چیسالت؟ یواقعه امیپ .1

 است،« رستآ خوانهفت»کاری همچون  که یامن ور و استعاره از . 3 .کردید؟ بیان کنید
 یرانیا فرهنگ .6کمانگیر چه شباهتی وجود دارد؟ی و آر  ادلیدرمیان کار  .4 ؟ستیچ
 هرکالدامکرد کاله  اشاره دهید، ویتوض تأثیری بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟ چه
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و کالالارکرد  سالالهیم ا ،اسالالتعاره ی از فراشالالناخت همچالالون سالالؤات، پژوهشالالی،اجنبالالهبالاله 
 های هویت ملی اشاره داشتند.مؤلفه

 97،مالورد 167ی شالامل اگالزارهدر چالارچوب بازنمالایی  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
مالورد جنباله  26مورد جنبه شناختی داشتند و تنها  44مورد مبتنی بر رو  احساسی بودند،

نتایج و تفاو، آمار عبارا، و سؤات، بالا م وریالت  بر اساس  ی؛ بنابرافراشناختی داشتند
در پالژوهش  سالؤات، شالتریب جنبه شناختی و احساسی با عبارا، و سؤات، فراشالناختی،

جنباله  در کتال  درسالی بیشالتر درواقع گیرند،سؤات، معمولی و شبه سؤال قرار می گروه
های هویالت مؤلفه و کاربست کارکردهاشده و به  دیتأکروایی و احساسی برخی از مفاهیآ 

سعی در م بالول نشالان  صرفاًی به هویت ملی توجه چندانی نشده است و دهشکلملی در 
 شده بود. احساسی و ارزشی مفاهیآ بر جنبه دیتأکمفاهیآ از  ریق  دادن ای 

در کت  درسی بیشتر به جنبه مذهبی پرداختاله شالده اسالت امالا  هرچندعالوه بر آن 
مبال در چهالار درس   وربهی و هنجارسازی مناسبی صور، نگرفته است سازتیشخص
ی اسالالم هاتیشخصالمست یآ به واقعاله عاشالورا و هفالت درس باله وقالایع و  صور،به

خدیجه و وقایعی همچون هجر، مساللمان و فالتو مکاله  حضر، ،)ص( همچون پیامبر
ی هنجالاری جنبالهبه  ترکآاشاره شده بود؛ اما ای  دروس بیشتر جنبه احساسی داشتند و 

ی هاتیشخصالی مسالئلهو حالل  ریتدب ی و ارائه الگوی رفتاری،ستادگیا همچون اخال ،
 .پرداختندیممسلمان 
هویالت اسالالمی دارنالد؛ امالا  بالات بالردنکت  درسی سعی در ارائه و  هرچند درواقع
ی نشالان خوببهی شاخص مسلمان را هاتیشخص تدبیر و توانایی حل مسئله، اندنتوانسته

 دیالتأکی مساللمان هاتیشخصالی و م لومیت احساس دهند بلکه بیشتر بر جنبه حماسی،
و  هاتیشخصالهان عصر باستان ایران و در حالی است که هرچند به پادشا  یا .اندداشته

ی و خالوارزم ،امیالخ دانشمندان شاخص ایرانی و مسلمان همچون خواجه ن ام الملالک،
ایال  کننالد کاله چنالان مهالرح مالیاشاره شده است؛ امالا  و م دودگذرا  صور،بهرازی 
برخالی ی بیشالتری در تالاری  نسالبت باله رگالذاریتأثتوانایی حالل مسالئله و  هاتیشخص
در  تنهانالهآن است که کتال  درسالی  گرنشانامر  ای  اند کهداشته اسالمیی هاتیشخص

غنالالی اسالالالمی دچالالار ضالالعف اسالالت؛ بلکالاله در امالالر  پالالرداخت  بالاله تالالاری  و فرهنالالگ
 –هویت اسالمی  نتوانستهی و هنجار سازی نیز موفق عمل نکرده است و سازتیشخص
 توانمند نشان دهد. دستاوردهای و ارائه سازتیشخصخود را در قال   مدن رایرانی 
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ی بازنمایی باید به ای  نکته اشاره کرد کاله  بالق ن وهی رابهه س  کودکان و درباره
ی و تفکالر انت الادی برخالوردار سازمدلسال از توانایی  11از  ترکآدیدگاه پیاژه کودکان 
 شالویآ،ی نزدیالک میسالالگدوازدهی و سالالگازدهی باله یسالالگهفتنیستند اما هر چه از 

اسالاس  بالر ی بازنمایی تغییر کنالد.ن وهباید  پس ،ابدییمیی ت لیل کودکان افزایش توانا
ی داشالته م سوسالن وه بازنمایی از سال چهارم تا شش تغییراتالی  هرچندنتایج پژوهش 

است؛ اما همچنان الگوی غال  بازنمایی در سه سالال دوم پایاله ابتالدایی همالان الگالوی 
در ساله سالال دوم پایاله ابتالدایی کتال  مهالعالا،  آنکهباوجود کهین وبهاحساسی است 

اما همچنان الگوی احساسی وجه غال  است و  شوندیماجتماعی به کت  درسی اضافه 
باله ن الر   ی؛ بنالابرااست شدهانجامبه ای  شیوه  هاییبازنما درصدپنجاهحدود  درمجموب

اسالت و الگو غال  بازنمایی هویالت ملالی در کتال  درسالی الگالوی احساسالی  رسدیم
با توجه به آنچه   یبنابرا سؤات، کتاب بیشتر از نوب شبه سؤال و سؤال معمولی هستند،

ی هاجنبالهشود و کت  درسی باید از حیال  توجاله باله می دیتائبیان شد، فرض پژوهش 
به م ایسه میزان فراوانی  7و  6و  5جداول شماره شوند )فراشناختی هویت ملی اصالح 

 اختی پرداخته است(.های الگوی فراشنمؤلفه
 

 فراشناختي در سه سال اول پایه ابتدایي های الگویمیزان فراواني مؤلفه .5جدول شماره 
ه:یمؤلفه  

الگوی فراشن:ختی   
 درصد فراوانی ميزان فراوانی

%83 36 احس:سی  
%12 5 شن:ختی  

%5 2 فراشن:ختی  
%100 43 مجموع  

 
 پایه ابتدایي فراشناختي در سه سال دوم یهای الگوفراواني مؤلفه زانیم .6جدول شماره 

الگوی  ه:یمؤلفه
 فراشن:ختی

 درصد فراوانی ميزان فراوانی

%49 61 احس:سی  
%32 39 شن:ختی  

%19 24 فراشن:ختی  
%100 124 مجموع  
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 فراشناختي در کل پایه ابتدایي یهای الگوفراواني مؤلفه زانیم .7جدول شماره 
ه:یمؤلفه  

 الگوی فراشن:ختی
 درصد فراوانی ميزان فراوانی

%54 97 احس:سی  
%30 44 شن:ختی  

%16 26 فراشن:ختی  
%100 167 مجموع  

 
 یريگجهينت

درونی کردن  فهیکه وی نهادی در ن ر گرفته شالالود  یتریعنوان اصلبهوپرور  آموز 
دروس  تزم اسالالت در مالت   یبنابراو اصول حاکآ بر جامعه را بر عهده دارد؛  هاارز 
عنوان عامل عنوان باتتری  سهو از هویت اجتماعی و بهبهآموزشالالی، هویت ملی  کت 

دادن  ٔ  نالهیدرسالی بایالد هالآ درزم یهاکتاب پررنگی داشته باشد. ن ش همبستگی ملی،
د و نوت لیل فراگیران بکوشالهای تزم و بات بردن قدر، تجزیها العا، و ایجاد آگاهی

ها را ت ت تأثیر قرار داده و احساس مببت نسبت به هویت ملی در هآ ازن ر عا فی آن
تعریالف متفکرانالی همچالون بنالدورا و  اگالر نالد.ها ایجاد نمایسهوح باتی عا فی در آن

شالیوه بازنمالایی اسالت کاله   یالا در یالادگیری را بپالذیریآ، هالاییبازنمالالیکاف در ن ش 
درك ای  موضوب که در جهالان حاضالر و بالا  با آموز  است،ی ریرپذیتأثی کننده ییتع

 نالهیدرزم ژهیوبالهی رسانه رویکرد پاس  م الور در آمالوز  گستر  ا العا، و توسعه
در های هویالت ملالی هویت ملی کارایی تزم را ندارد و الگوی مهلوب بازنمایی مؤلفاله

 بالر غیراسالت.درسی الگوی فراشناختی است که با توجه به سال  دانالش آمالوزان مت کت 
ساخت  یک دیدگاه کلی از جهان بر اساس اجزای  ندیفرآ اساس ای  رویکرد به آموز ،

ی بالا ررسالمیغی رسالمی در چالارچوب مالدارس و هالااز آموز ا العاتی فراوانی کاله 
ست که در  ول زمان و بالر اسالاس تفسالیر شخصالی از دانالش شالکل هارسانهم وریت 

و دهند می خودسامانهستند که به ن ام معنایی  ای  خود دانش آموزان  ی؛ بنابراگیردمی
 پالژوهش و تنها جزئی از ن الام معرفتالی دانالش آمالوزان اسالت. گرمداخلهعامل  آموز 

حاضر بر همی  اساس کت  دوره ابتدایی را از من ر چگونگی بازنمایی هویالت ملالی در 
اصالل از ح جینتا ی و فراشناختی موردبررسی قرار داده است.احساس سه حوزه شناختی،

پژوهش بیانگر آن است که رویکرد غالال  در بازنمالایی هویالت ملالی در کتال  درسالی 
کتال  درسالی نیالز  سالؤات،ی بازنمایی بیشتر احساسالی و وهیو شرویکرد پاس  م ور 
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که ای  امر بیانگر آن است که باله  شوندیمبیشتر شامل سؤات، معمولی و شبه سؤات، 
تغییراتالی  هرچنالدبر آن  عالوه انی نشده است،ی فراشناختی هویت ملی توجه چندجنبه

آموزان در شیوه بازنمایی انجام شده است اما روند غالال  بازنمالایی با افزایش س  دانش
پیرامالون  شالدهدادهشالود کاله آمالوز  همان الگوی احساسی است که ای  امر سالب  می

ی و کارکردی های شناختبه دلیل عدم آشنایی با جنبه چراکههویت ملی مؤثر واقع نشود 
آموزان از یک انسجام فکری و چارچوب ت لیلی برخوردار نیستند و  دانش هویت ملی،

آموختاله را  آیمفالاه تر کاله تأثیرگالذاری بیشالتری دارد،با م رك عا فی قوی مواجههدر 
گیری تعالارض ارزشالی و کنند و ای  همان امالری اسالت کاله سالب  شالکلجایگزی  می

های درسی به مؤلفاله در کت  هرچندبر آن  عالوه شود.ذهنیت مشو  دانش آموزان می
ی مساللمان هاتیشخصالمذهبی بیشتر پرداخته شده است اما توانایی حل مسئله و تدبیر 

  امالالر حالالاکی از ضالالعف کتالال  درسالالی در ی نشالالان داده نشالالده اسالالت و ایالالخوببالاله
؛ های مالذهبی اسالتی رفتاری و تبیی  وجه فراشناختی مؤلفالهالگوساز ی،سازتیشخص
 شود:ی سیاستی زیر ارائه میهاشنهادیپپژوهش بر اساس نتایج حاصل از   یبنابرا

 م ور؛تغییر رویکرد آموزشی به برنامه درسی پایه ابتدایی و م ور قرار دادن رویکرد پرسش

های هویالت ملالی در توجه به س  دانش آموزان در میزان و چگالونگی بازنمالایی مؤلفاله
 کت  درسی پایه ابتدایی؛

ی مساللمان از رویکالرد احساسالی باله هاتیشخصالبازنویسی و تغییر رویکرد نسبت باله 
 رویکرد شناختی و فرا شناختی.
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