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چکیده
هویت ملی نشانگر شخصیت هر ملت است که میتواند آن ملت را در بین سایر ملل مطرب و
برجسته نماید .هدف این بررسی ،تعیین میزان توجه کتابهای درسی دورهی ابتدایی به مقوله
هویت ملی است .روش پژوهش ،توصیفی از نوع تحلیل محتوا میباشد .جامعه آماری کلیه 63
کتاب درسی دورهی ابتدایی چا شده در سال  7394است که با استفاده روش سرشماری (تمام
شماری) ،تمام جامعه آماری موردمطالعه قرار گرفت .ابزار گردآوری دادهها ،فرم تحلیل محتوای
کتابهای درسی محقن ساخته بود .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوا به کمک تکنیک
آنتروپی شانون استفاده شده است .یافتهها نشان داد که در بین مؤلفههای هویت ملی (فرهنگی،
سیاسی ،نمادها) ،مؤلفه سیاسی با  816مورد ،مؤلفه فرهنگی  813مورد و نمادها  790مورد در
کتابهای درسی بکار رفتهاند .همچنین یافتهها نشان داد که بیشترین مقدار ضریب اهمیت در
کتابهای درسی دوره ابتدایی را پایه سوم و کمترین مقدار را پایه دوم ابتدایی داشته است.
کلیدواژهها :دوره ابتدایی ،هویت ملی ،مؤلفه فرهنگی ،مؤلفه سیاسی ،نمادها ،تحلیل محتوا.
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مقدمه
هویت واژه عربی است که از کلمه «هو» به معنی «او» گرفته شـده اسـت .هویـت ملـی ،عامـل
همبستگی و شکلگیری روب جمعی در یک ملت و مشخصه و معرفه آن در میان دیگر جوامع بـه
شمار میرود .وقتی به مسئله هویت ملی توجه میکنیم ،در حقیقت به شخصیت واقعی یک قـوم و
یا یک ملت نظر میافکنیم؛ شخصیت و تشخصی که از خصوصیات ،ویژگیهـا و امتیـازات مـردم
یک سرزمین حکایت دارد (رضوی دینانی ،شریفی و علیبخشی .)7369 ،هویت ملی عاملی اسـت
که میتواند ملتی را در میان ملتهای دیگر مطرب ساخته و موجبات استقالل و توجه بـه آن ملـت
را فراهم سازد (جعفری ،یزدانی و قبادی.)7398 ،
هویت در حقیقت ،تالش برای پاسخ به سؤال «من کیستم» در عرصهی فـردی اسـت .هویـت
اجتماعی شناسه آن حوزه و قلمرویی از حیات اجتماعی است که فرد با ضمیر «ما» خود را متعلن و
مدیون بدان میداند و در برابر آن احسـا

تعهـد و تکلیـ

مـیکنـد (عبـدالهی .)7316 ،یکـی از

عوامل مؤثر در فرآیند هویتیابی نسل کودک و نوجوان ،تبیین و تحلیل صحیح واقعیـات ملـی در
برنامهها و کتاب های درسی است تا بتوان با تکیه بر آن از طرین شناخت گذشتهی پرفراز و نشـیب
کشور و چگونگی حرکت بهسوی آینده را رقم زد (رون.)7395 ،
برنامه درسی به محتوای رسمی و غیررسمی ،فرآیند ،محتوا ،آمـوزشهـای آشـکار و پنهـانی
اطالق میگردد که بهوسیلهی آن فراگیر تحت هدایت مدرسه ،دانش و مهارتهای الزم را کسب
میکند و گرایشها ،قدرشناسیها و ارزشهای خود را تیییر میدهد (ملکـی .)7361 ،کتـابهـای
درسی به خاطر اهمیت زیـادی کـه در تعیـین محتـوا و خـطمشـی آموزشـی دارنـد ،کـانون توجـه
دستاندرکاران آموزشوپـرورش اسـت (نیـکنفـس و علـیآبـادی  .)7398لـذا در ایـن پـژوهش
درصددیم مشخص کنیم که در کتابهای درسی دورهی ابتدایی که شامل  63کتاب است ،به چـه
میزان به مؤلفههای هویت ملی (سیاسی ،فرهنگی و نمادهای ملی) توجه شده است؟

بیان مسئله
آموزشوپرورش به عنوان یکی از نهادهـای مهـم در همـهی جوامـع ،نقشـی خطیـر و دشـوار را در
جهت شکوفایی و پرورش استعدادها ،تواناییها و قابلیتهای افراد هر جامعه به منظور تبدیل آنها
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به افرادی آگاه ،مسئول و تصمیمگیر و خالق ایفا میکند .این نظام در شکلگیری و ایجـاد رفتـار،
منش ،عادات و طرز تفکر و تلقی انسانها و در نهایت سـعادت و شـقاوت آنهـا بسـیار ت ثیرگـذار
است (نجفی علمی .)7398 ،در واقع کیفیت فعالیت سایر نهادهـای اجتمـاعی تـا انـدازه زیـادی بـه
چگونگی عملکرد آموزشوپرورش بستگی دارد .این نهـاد در پرورانـدن خـرد و در بالنـده کـردن
جمع نقش حیاتی بر عهده دارد.
یکی از راههای آموزش هویت به کودکان ،آموزش رسمی مـیباشـد کـه آمـوزش از طریـن
کتابهای درسی میتواند یکی از زیر مجموعههای آموزش رسمی بشمار آید .کتابهـای درسـی
بــه خــاطر اهمیــت زیــادی کــه در تعیــین محتــوا و خــطمشــی آموزشــی دارنــد ،کــانون توجــه
دستاندرکاران آموزشوپرورش مـیباشـند .اهمیـت کتـابهـای درسـی در نظـامهـای آموزشـی
متمرکز مانند ایران که تقریبا تمام عوامل آموزشی بر اسا

محتوای آن تعیین و اجرا میشود ،بیش

از سایر انواع نظامهای آموزشی است و به خاطر همین اهمیت بیشازاندازه است که صـرف وقـت
نیروهای متخصص در ارزشیابی و تحلیل کتابهـای درسـی مـیتوانـد راهگشـای حـل بسـیاری از
مشکالت جاری آموزش باشد .در حال حاضر کتابهای درسی یکی از مهمتـرین مراجـع و منـابع
برای یادگیری بشمار میرود؛ چراکه بیشتر فعالیتهای آموزشی در چارچوب ایـن رسـانه صـورت
میپذیرد (نیکنفس و علیآبادی .)7398 ،ارزشهایی که یک کتاب میتواند در جریان آمـوزش
و یادگیری به ارمیان آورد شامل مشخص نمودن محدودهی فعالیت یاد دهنده و یادگیرنده در طول
فرآیند آموزشی ،ارائه دادن اطالعات مهم در یک رشته بـه صـورت منسـجم و مـنظم ،درک بهتـر
مطالب به فراگیران توسط عکسها و آمارها و نمودارها و ،...امکان بحث و گفتگو در مورد مسائل
مشترک و همچنین ایجاد هماهنگی بین فراگیران میباشد (معاونت پژوهشی.)7368 ،
بنابراین کتابهای درسی به عنـوان مراجـع یـادگیری دانـشآمـوزان در هـر نظـام آموزشـی،
صاحبنظران و پژوهشگران بررسی محتوای آموزشی دورههای تحصـیلی را بـا توجـه بـه نیازهـای
فراگیران از ضروریات میدانند؛ چراکه اینگونه بررسیهـا و تجزیـهوتحلیـلهـا بـه برنامـهریـزان و
مؤلفان کتابهای درسی کمک میکند تا در هنگام تهیه و یا انتخاب کتاب درسی برای دورههـای
تحصیلی تصمیمهای صحیحی را اتخاذ کنند (عابدی و عریضی.)7368 ،
در همین راستا ،به منظور بررسی محتوای کتابهای مورد بررسی از لحاظ مؤلفههای هویـت
ملی سؤالهای زیر در نظر گرفته شدند:
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 .7به چه میزان در کتابهای درسی دورهی ابتدایی ایران به مؤلفههای فرهنگی هویـت
ملی توجه شده است؟
 .8به چه میزان در کتابهای درسی دورهی ابتدایی ایران به مؤلفههـای سیاسـی هویـت
ملی توجه شده است؟
 .3به چه میزان در کتابهای درسی دورهی ابتدایی ایران به نمادهای هویت ملی توجـه
شده است؟
 .6کتابهای درسی دورهی ابتدایی ایران به هریک از مؤلفـههـای هویـت ملـی بـه چـه
میزان توجه نموده است؟
 .0در کتابهای درسی دورهی ابتدایی ایران به مؤلفههای هویت ملـی بـه تفکیـک هـر
پایه به چه میزان توجه شده است؟

ادبیات نظری تحقیق
الف) پیشینهی تحقیق
کتابهای درسی در تحقیقات متعددی از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قـرار گرفتـهانـد.
در زیر با برخی از آنها آشنا میشویم.
صالحیعمران ،شکیباییان ( )7364در مقالهای با اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا ،بـه بررسـی
میزان توجه به مؤلفههای هویـت ملـی در کتـابهـای درسـی دوره آمـوزش ابتـدایی 7368-7367
پرداختهاند .یافتههای آنان نشان داد که در مطالب ،بیشترین اهمیت به میراث فرهنگی و ارزشهـای
ملی ایران بوده و در تصاویر ،به نمادهای ملی بیشتر از سایر موارد توجه شده است.
منصوری و فریدونی ( )7366در پژوهشی به تبلور هویت ملی در کتـب درسـی دوره ابتـدایی
پرداختهاند .آنها با تحلیل محتوای کتاب های فارسی بخوانیم دورهی پن ساله ابتـدایی دریافتـهانـد
که از مجموع  74616واژه بررسیشده 643 ،واژه با هویت ملی ایران مـرتبط بـوده اسـت کـه رقـم
بسیار ناامیدکنندهای است.
فیاض ،ایمانی قوشچی ( )7369در تحلیل محتوای کتابهای درسی تاریخ و علـوم اجتمـاعی
دوره آموزش متوسطه دریافتهاند که با توجه به نقش مهمی که نهـاد آمـوزشوپـرورش در فرآینـد
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هویتیابی دانشآموزان و بهتبع آن کتابهای درسی دارد ،آنچنانکه شایسته است به هویت ملی
پرداخته نشده است و در متن ،تصاویر و پرسشهای کتابهای مـورد بررسـی بـه نمادهـای هویـت
ملی توجه قابل قبولی مبذول نشده است.
رضاییکالنتـری ،حسـنزاده و موسـوی جعفـر کالیـی ( )7395در بررسـی تـ ثیر مؤلفـههـای
آموزشوپرورش در شکلگیری هویـت ملـی دانـشآمـوزان از طریـن  6مؤلفـه :شـیوهی تـدریس
معلمان ،محتوای کتب درسی ،شخصیت معلمـان و برنامـههـای پرورشـی مـدار

دریافتـهانـد کـه

ت ثیرگذاری مؤلفههای چهارگانه در هویت ملی به ترتیـب شخصـیت معلمـان ،شـیوههـای تـدریس
معلمان ،محتوای کتابهای درسی و برنامههای پرورشی مدار

میباشد که تفاوت بین رتبهها هم

معنادار است.
نوشادی ،شمشیری و احمدی ( )7395در بررسی نقش کتابهـای تعلیمـات اجتمـاعی پـنجم
دبستان و سوم راهنمایی در شکل گیـری هویـت ملـی بـه عنـوان مقـاطع پایـانی دو دوره ابتـدایی و
راهنمایی دریافتهاند که در کتب ذکر شده ،به مقولههای دینی و سیاسی به عنوان رکن اسالمیت در
حد نسبتا مطلوبی پرداخته شده درحالیکه ابعاد دیگر هویت ملی مانند تجدد و ایرانیت مورد غفلت
واقع شده است.
درویشی ،احمدی ( )7397در بررسی ت ثیر فعالیت های فرهنگی دوره متوسطه بر شکلگیـری
هویت ملی و مذهبی نوجوانان دریافتهاند که این برنامـههـا بـه هویـت بخشـی بـه نسـل نوجـوان بـه
نمادهای ملی و مذهبی توجه میکند؛ اما این توجه متوازن و متعادل نیست؛ م ال در حیطه مؤلفههای
ملی بیشترین توجه به دفاع از سرزمین ،پرچم و سرود ملی و شعر و ادب داشته و کمترین توجـه بـه
آثار تاریخی ،لبا

ایرانی شده است.

هاشمی ،قربانعلی زاده ( )7393در بررسی هویـت ملـی در کتـب مطالعـات اجتمـاعی دورهی
ابتدایی ،کتب جدیدالت لی

مطالعات اجتماعی دوره تحول بنیـادین دریافتـهانـد کـه در ایـن کتـب

 7717مورد به مفهوم هویت ملی اشاره شده است که از این مقدار بیشترین میزان به کتاب مطالعات
اجتماعی پایه ششم تعلن داشته است .در بین اهداف هویت ملـی بعـد از ارزشهـای ملـی نمادهـای
ملی از کمترین میزان فراوانی برخوردار بود.
زاویه و عزیزی ( )7398در بررسی میزان توجه به مؤلفههای هویتی ملی و دینی درکتابهـای
درسی اول و دوم ابتدایی سال تحصیلی دریافتهاند که توجه متعالی به عناصر مؤلفههای هویت دینی
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و ملی نشده است و اگر در بعضی صفحات نیـز تصـاویری متناسـب بـا هویـت دینـی و ملـی دیـده
میشود با قرارگیری در کنار عناصر متضاد و خن ی ،ت ثیر بایسته خود را از دست میدهد.
معروفی ،پناهی توانا ( )7398در یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی به بررسی مؤلفههای
هویت ملی از دیدگاه دبیران در

ادبیات دوره متوسطه پرداختهانـد .جامعـه آمـاری آنـان را همـه

دبیران ادبیات فارسی دورهی متوسطه شهر همدان در سال تحصـیلی  95-69و کتـابهـای ادبیـات
فارسی دورهی متوسطه تشکیل دادهاند که با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقهای و با اسـتفاده از
جدول کرجسی و مورگان به تعداد  759نفر انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتهانـد .یافتـههـای آنـان
نشان داده است که از دیدگاه دبیران ،میزان ت کید به مؤلفههای هویت ملی در کتـابهـای ادبیـات
دوره متوسطه در حد کم است.
علوی مقدم ،داور پناه ( )7393در پژوهشی با هدف بررسی حضور مؤلفههای هویت ملـی در
کتابهای زبان فرانسه در دورههای راهنمایی ،دبیرستان و پیشدانشگاهی دریافتهانـد کـه محتـوای
کتاب های درسی زبان فرانسه در ایران بهگونهای متعادل و متوازن به بیان شاخصهای هویـت ملـی
پرداخته است و تنها در یک یا چند کتاب شاهد عدم حضور یک یا چند بعد هویـت ملـی هسـتیم.
این مؤلفهها در کتابهای پیشدانشگاهی و دبیرستان پررنگتـر از دوره راهنمـایی اسـت ،هرچنـد
که در دوره راهنمایی پیوستگی بیشتری دارند.
نجارنهاوندی ،قربانعلی زاده )7393( ،در مقالهای به مقایسـه آمـوزش هویـت ملـی در کتـاب
جدیدالت لی

مطالعات اجتماعی پایهی سـوم ابتـدایی بـا کتـاب تعلیمـات اجتمـاعی دورهی قبـل از

تحول پرداختهاند .دو کتاب فوق با استفاده از روش تحقین تحلیل محتوایی کمـی و کیفـی از نـوع
توصیفی مورد تحلیل قرار گرفتهاند .واحدهای تحلیل مضمون در کتابهـای موردبررسـی ،نمادهـا
ارزشها ،میراث فرهنگی ،مشاهیر و شخصیتها ،وقایع و رخدادها بودند .یافتههـا نشـان داده اسـت
که به مؤلفه هویت ملی در دو کتاب فـوق بـهطـور نـامتوازن پرداختـهشـده اسـت و ایـن در کتـاب
مطالعات اجتماعی مشهودتر است.
ازغندی و محمدیمهر ( )7396در پژوهشی بـا عنـوان بازنمـایی هویـت ملـی در کتـابهـای
فارسی مقطع دبستان با بررسی  864مطلب درسی و  076عکس در کتابهـای اول تـا ششـم مقطـع
ابتدایی دریافتهاند که در  47درصد از کـل مطالـب و  08/7درصـد از عکـسهـا ،مؤلفـهی هـویتی
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وجود دارد و از این میزان در  07/6درصد مطالب ،مؤلفه هویت ملی و در  63/3درصد مؤلفـههـای
هویت دینی برجستگی داشتهاند .همچنین  05/1درصـد عکـسهـا مـرتبط بـا هویـت دینـی و 36/6
درصد نیز مربوط به هویت ملی بوده است .محققان در کل نتیجه گرفتهاند کـه بـه مؤلفـههـا توجـه
شایانی شده است.
نساج ،مهرابیکوشکی ،رهبرقاضی و پوررنجبر ( )7396در پژوهشی پیمایشی به بررسی تـ ثیر
ارزش های فرهنگی بر هویت ملی شهروندان شهر کرمان پرداختهاند .محققان با بهرهگیری از ابـزار
پرسشنامه ،دیدگاههای  815نفر از جوانان  74تا  65سال شهر کرمان را که بهعنـوان نمونـه انتخـاب
شده بودنـد ،موردمطالعـه قـرار دادهانـد .نتـای تحقیـن حـاکی از آن اسـت کـه میـزان ارزشهـای
جمعگرایی ،پدرساالری ،فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمینان در حد نسبتا باالیی قرار دارد.
همانطور که پیشینههای ذکر شده نشان میدهند ،تحقیقات متعددی در حوزهی هویـت ملـی
صورت گرفته است اما بسـیاری از آنـان همچـون صـالحی عمـران ( ،)7364منصـوری و فریـدونی
( )7364و فیاض قوشچی ( )7369به بررسی کتابهای درسی دههی  7365پرداختهاند درحالیکـه
در دههی اخیر چندین بار کتاب های درسی مورد بازنگری قرار گرفتهاند .برخی از تحقیقات نیز از
جملــه نوشــادی ،شمشــیری و احمــدی ( ،)7395هاشــمی و قربــانعلیزاده ( )7398و ازغنــدی و
محمدیمهر ( )7396به بررسی هویت ملی فقط در یک کتاب همچون تعلیمات اجتماعی و فارسی
پرداختهاند .لذا جای یک تحقیقی که به بررسی مؤلفههـای هویـت ملـی در همـه کتـابهـا و همـه
پایهها بر اسا

کتابهـای جدیـد بدـردازد خـالی بـود .ازایـنرو ضـرورت انجـام پـژوهش حاضـر

دوچندان شده است.
ب) تعریف مفاهیم
تعریف مفهومی

هویت :هویت چیستی هر چیزی است که به انسان مربوط میشود و منظور از آن مجموعه-
ای از خصوصیات نسبتا پایدار است که کسی که دارای آن است بـه اعتبـار آن از دیگـران متمـایز
میشود .این اصطالب در روانشناسی جمعی و فردی و جامعهشناسـان کـاربرد فـراوان دارد .منظـور
این اصطالب خصلت یا شخصیت میباشد (سالخالنجی.)7395 ،
هویت ملی :مجموعه ویژگیها ،وابستگیها و پیوندهای جیرافیـایی و تـاریخی ،فرهنگـی،
1
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حماسی و قومی است که زندگی انسان را در برمیگیـرد و عضـو جامعـه بـه آن مـیبالـد و افتخـار
میکند مانند سرود ملی پوشش ایرانی ،پرچم و...
مراد از هویت ملی در این مقاله را میتوان بازشناسانی گذشـته و علـم از گذشـتهی سـرزمین
خود دانست که با توجه به آن میتوان به گذشته و انباشته رخدادها و آثار بجای مانده از نیک و بد
گذشتگان آگاه شد.
تعریف عملیاتی

هویت :یک ماهیت ترکیبی تعاملی و سیال دارد .بسیار مهم است که در بحث هویت ملی و
هویت تاریخی و دینی بتوانیم آینده را به دقت ترسیم کنیم که در کجا قرار خواهیم داشت .معموال
در بحث هویت جمعی به هویت ملی دینی و تاریخی نیز پرداخته میشود (روحانی.)7398 ،
هویت ملی :هویت ملی به معنای احسا
اجتماع ملی و در میان مرزهای تعری

تعلن و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در

شده سیاسی است که مهمترین عناصر و نمادهـای ملـی کـه

سبب شناسایی و تمایز میشوند عبارتاند از سرزمین ،دین وآیین ،آداب و مناسک ،تاریخ زبـان و
ادبیات ،مردم و دولت که در درون یک اجتماع ملی میـزان تعلـن و وفـاداری اعضـا بـه هریـک از
عناصر و نمادهای مذکور شدت احسا

هویت ملی آنها را مشخص میسازد (یوسفی.)7365 ،

استاد مطهری(ره) در کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران مینویسد «اگر هویت ملی را نوعی
احسا

ملی بنامیم تعری

آن عبارت خواهد بود از وجود احسا

مشترک یا وجدان دستهجمعی

در میان عدهای از انسانها که یک واحد سیاسی یا ملت را میسازد» (زاهد.)7319 ،
هویت ملی از نظر جامعه شناسی نوعی احسا

تعهد و تعلن عاطفی نسـبت بـه مجموعـهای از

مشــترکات ملــی جامعــه اســت کــه موجــب وحــدت و انســجام مــیشــود و دارای ابعــاد مختل ـ
خردهفرهنگ ملی ،دینی جامعهای و انسانی است .ویژگی اصلی آن قابلیت انعطاف اجزا آن و بومی
بودن ابعاد تشکیلدهنده آن میباشد (رزازیفر.)7319 ،
منظور از هویت تاریخی در این مقاله ،پیدا کردن تاریخ و شناسنامه ملی سرزمینی است که در
آن زندگی کرده و یافتن راه های زندگی با توجه به سرنوشت و آثار بجا مانده از نیک و بد است.
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ج) مبانی نظری
از نظرگاه دیگری هویت فرآیند پاسخگویی آگاهانه هر فرد به یک دسته سـؤاالت در مـورد
خودش میباشد :او چه کسی است ،کجا بود ،چه بود و به چه قبیله و نژاد تعلن دارد ،منش ابتـدایی
و اصلیاش کجاست و در تمدن جهان چه نقشی داشته است.
رشد هویت تحت ت ثیر عوامل مختل

است که عبارتاند از )7 :عوامل شـناختی )8 ،عوامـل

مربوط به والدین )3 ،عوامل مؤثر بر مدرسه )6 ،عوامل اجتماعی فرهنگی )0 ،ترتیب تولد و فاصـله
سنی فرزندان در خانواده و )4خیالپردازی نوجوانان (لط آبادی.)7316 ،
هویت انواع گوناگونی دارد که با توجه به مکان و جنبههای مختل

دستهبندی میشوند:

 )7هویت فردی :هویت فردی به دو متییر بسـتگی دارد :اکتشـاف (کـه گـاهی بـه آن بحـران
میگویند) و تعهد .در دورهی اکتشاف ،نوجوان به شـدت بـا جنبـههـای مختلـ

هویـت

خویش رودررو میشود و آنها را زیر سؤال میبرد .تعهـد بـا تصـمیم داشـتن یـا نداشـتن
رابطه دارد .نوجوانان از لحاظ میزان بحرانی که با آن روبهرو میشوند یا تعهدشـان ،بـاهم
فرق دارند.
 )8هویت اجتماعی :کودک از حیث «حس مالکیت» و خودمحوری بـه شـدت غیراجتمـاعی
است .از نوجوانی بـه بعـد بـهتـدری  ،گـرایش بـه اجتمـاعی شـدن در شـکل دوسـتیابی و
وفاداری به او ظاهر میشود .آلدـورت معتقـد اسـت مسـئله اساسـی در روانشناسـی رشـد،
دگرگونی و تحولی است که از طرین آن ،کودک غیراجتماعی جامعهپذیر میگـردد .بـه
دوستیها ،نفرتها ،وابستگیها و رغبتهای خود ساختمان و شکل میدهد و برای خـود
جایی در اجتماعی پیچیده و منظم پیدا میکند؛ بنابراین منظور از هویت اجتماعی عبـارت
است از باورها ،ارزشها ،سنتها ،آدابورسـوم موجـود در جامعـه کـه از طریـن روابـط
اجتماعی با دیگر برنامههـای رسـانههـای جمعـی م ـل رادیـو تلویزیـون و مجـالت و ...بـه
نسلهای بعدی انتقال مییابد.
 )3هویت خانوادگی :تعری

هویت خانوادگی کاری نسبتا دشوار است؛ اما در یـک عبـارت

می توان گفت که منظور از این نوع هویت تعیین نسبت میان نوجوان و خانواده او به عنوان
یک گروه است و اینکه چه پیوندهایی میان آنها وجود دارد؟
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 )6هویت دینی :از نیازهای فطری آدمی گرایش به عشن و پرستش است؛ یعنی فرد مستقل از
هر نوع یادگیری در درونش تمایل به عبادت و بنـدگی خـدا را احسـا
احسا

مـیکنـد .چنـین

و تمایلی در اعماق رفتار دینی آشکار میشود .رابطه آدمی و دین و نسبتی که بـا

آن پیدا میکند در مقوله هویت دینی تبیین میشود .هویت دینی به جاودانـه بـودن انسـان
اشاره دارد؛ جلوهای زیبا به او میدهد و راههای رسیدن به کمال را بیان میکند.
 )0هویت ملی :اهداف تربیت از حیث توجه به آرمانهای ملی در تاریخ دسـتخوش تیییراتـی
گردیده است .تربیت در بعضی از جوامع ،مقدم بر هر عامل دیگر بر میراث گذشـته تکیـه
داشته و پایبندی بدان را توصیه مینمود .دلبستگی بـه هویـت ملـی از آگـاهی نسـبت بـه
خصیصهها ،مفاخر و ارزشهای ملی سرچشمه میگیرد .اساسـا شـناخت هـر پدیـده سـبب
یگانگی با آن میشود و متقابال شناخت نداشتن از آن سبب بیگانگی میگردد.
 )4هویت فرهنگی :در تعری

هویت فرهنگی آمده :مجموعهی عادات ،باورها ،هنر موسیقی

و سایر دستاوردهای تفکر انسانی که به وسیله گروهی از مردم در زمان خـا

بـه وجـود

آمده است .منزلت هویت فرهنگی همانند فرهنـگ ارجمنـد و در خـور ت مـل اسـت زیـرا
پیوند در میان نسل جوان مشی زندگی ،آدابورسوم ،هنر و سایر تعلقات از طرین معرفت
و شناخت آن برقرار میشود.
 )1هویت تمدنی :واژه تمدن و فرهنگ از جهاتی با یکدیگر وجه اشتراک دارند؛ در مواردی
نیز مترادف با هم تلقی میشود؛ اما اغلب هویت فرهنگی به مرزهای یک کشـور یـا ملـت
محدود میشود؛ درحالیکه هویت تمدنی بهطور عمده از مرزهای کشوری خـا

فراتـر

میرود و چندین ملیت را پوشش میدهـد ماننـد تمـدن اسـالمی یـا تمـدن غربـی (باونـد،
.)7311

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که به روش تحلیل محتوا 7کمـی صـورت
گرفته است .مقوله بندی و تعیین شاخصها در این تحقین با روش جعبهای 8صـورت گرفتـه اسـت.
1. Content Analysis
2. Procedure Parboil
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واحد ثبت ،7مضمون بوده و روش شمارش نیز ،فراوانی میباشد .جامعه آماری این تحقین را کلیـه
 63عنوان کتاب درسی دورهی ابتدایی چا سال ( 7394پایه اول  0کتاب ،پایه دوم  4کتاب ،پایـه
سوم  1کتاب ،پایه چهارم  6کتاب ،پایه پنجم  6کتاب و پایه ششم  9کتاب) تشکیل میدهند .ابـزار
گردآوری دادهها ،فرم تحلیل محتوای کتابهای درسی محقن ساخته میباشد که به منظور ساخت
آن ،پس از مطالعه و بررسی منـابع نظـری و سـوابن پژوهشـی موجـود در ایـن زمینـه چـون؛ فیـاض
( ،)7369درویشــی و قربــانعلیزاده ( ،)7395معروفــی ( ،)7398علــویمقــدم ،عزیــزی و نهاونــدی
( ،)7393نسـاج ( )7396فهرســتی از عمــدهتـرین مفــاهیم مــرتبط بــا هویـت ملــی تهیــه و در اختیــار
متخصصان قرار گرفت و پس از چند مرحله بررسی و اصالب ،در نهایـت ،چـارچوب مفهـومی در
سه دستهی مؤلفههای سیاسی ،فرهنگی و نمادها و  76زیر مؤلفه به شکل جدول ( )7تدوین شد.
جدول  .0چک لیست مفاهیم هویت ملی
مؤلفه
فرهنگی

زیر مؤلفه
 -7مکانهای تاریخی و ملی  -8آرامگاه بزرگان  -3جشن ملی  -6غذای ایرانی -0
آدابورسوم  -4لبا

ایرانی  -1اساطیر ملی  -6شهرهای ایران

سیاسی

 -7رهبران سیاسی  -8پادشاهان  -3نظامیان  -6وقایع و رخدادها

نمادها

 -7پرچم  -8سرود  -3پول  -6نقشه  -0مذهب  -4نام ایران

برای تعیین روایی 8ابزار از داوری تخصصی 3استفاده و همچنین برای تعیین روایـی محتـوایی
این ابزار به صورت کیفی از نظریات  0صاحبنظر رشتههای مرتبط استفاده شده است .بدین منظور
چک لیست مفاهیم هویت ملی طـی برگـزاری چنـدین جلسـه ،از دیـدگاه آنـان مـورد ت ییـد قـرار
گرفت .همچنین شاخص روایی محتوایی 6به صورت کمی نیـز بـا اسـتفاده از روش والتـز و باسـل

0

( )8575مورد ارزیابی قرار گرفته که میزان میانگین آن بـرای کـل چـک لیسـت  CVI= 5/64شـد.
1. Recoding Unit
2. Validity
3. Professional Judgment
4. Content Validity Index
5. Waltz & Bausell
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در ایــن روش از متخصصــان خواســته شــد تــا میــزان ارتبــاط ،7ســادگی 8و وضــوب 3هــر یــک از
شاخصهای موجود در چک لیست را در یک طی

لیکرت چهار قسمتی به شرب زیر تعیین کنند:

مربوط بودن هر شاخص را از « 7مربـوط نیسـت»« 8 ،نسـبتا مربـوط اسـت»« 3 ،مربـوط اسـت» تـا 6
«کامال مربوط است» مشخص کنند .ساده بودن شاخصها نیز به ترتیـب « 7سـاده نیسـت»« 8 ،نسـبتا
ساده است»« 3 ،ساده است» تا « 6کامال ساده است» و واضح بـودن شـاخصهـا هـم بـه ترتیـب از 7
«واضح نیست»« 8 ،نسبتا واضح است»« 3 ،واضح است» تا « 6کامال واضح است» .الزم به ذکر است
که حداقل مقدار قابل قبول برای شاخص  CVIبرابر با  5/19است.

برای تعیین پایایی 6نیز از روش ویلیام اسکات )7395( 0استفاده شده است .فرم تحلیـل محتـوا
در اختیار پن نفر از متخصصان قرار گرفت و ضریب توافن آنها براسا

دادههای ذیل  91درصـد

به دست آمد:

در این پژوهش از روش جدید آنتروپی شانون 4که برگرفته از تئوری سیستمهاست ،اسـتفاده
شده است .آنتروپی در تئوری اطالعات شاخصی است برای اندازهگیری عدم اطمینان که بهوسـیله
1. Relevancy
2. Simplicity
3. Clarity
4. Reliability
5. William Scott
6. Shannon
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جایگاه هویت ملی در کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران

یک توزیع احتمال بیان میشود .بر اسا

این روش که به مدل جبرانی مشهور است ،محتوای کلیه

کتابهای مقطع ابتدایی با توجه به مفاهیم ذکر شده در جدول باال استخراج شد .در ابتدا مفاهیم در
قالب فراوانی شمارش و در جدول ماتریس دادهها قرار گرفته و سدس مراحل سهگانه روش شـانون
به ترتیب انجام شد.
مرحله اول :فراوانیهای جدول ماتریس دادهها از رابطه زیر بهنجار میشود.

هنجار شده ماتریس فروانی = Pفروانی مقوله= Fشـماره پاسـخگو= iشـماره مقولـه =  jتعـداد
پاسخگو = m

مرحله دوم :بار اطالعـاتی هـر مقولـه از رابطـه زیـر محاسـبه و در سـتونهـای مربوطـه قـرار
میگیرد.

هنجار شده ماتریس = J = (1,2,…,n) Pلگاریتم ندری =

شماره پاسخگو= iشماره مقوله =

 jتعداد پاسخگو =m

مرحله سوم :ضریب اهمیت هر یک از مقولهها از رابطه زیر محاسبه و هر مقولهای که دارای
بار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.

درجه اهمیت =

بار اطالعاتی هرمقوله =  Ejتعداد مقولهها =  nشماره مقوله = j

الزم به ذکر است در محاسبهی  Ejمقادیر  Pijکه برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و جـواب
بی نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچک  5/55557جایگزین شده است؛ اما  jشاخصی
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است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام با توجه به شکل پاسخگوها مشخص مـیکنـد .از
طرفی با توجـه بـه بـردار  ،wمقولـه هـای حاصـل از پیـام را نیـز رتبـهبنـدی مـیکنـیم (آذر:7365 ،
.)9-75

یافتهها 

سؤال اول :به چه میزان در کتابهای درسی دورهی ابتدایی ایران به مؤلفههای فرهنگی

هویت ملی توجه شده است؟ در پاسخ به سؤال اول ،دادههای جدول ( )8و ( )3تهیه شده است.
مؤلفهفرهنگیدرششپایهاولابتدایی

جدول.2توزیعفراوانی

مکان ارائه

شکل ارائه
پایهها
متنی

تصویری

متن

تمرین

جمع

ششم ابتدایی

31

36

15

7

17

پنجم ابتدایی

76

4

79

7

85

چهارم ابتدایی

45

85

06

88

65

سوم ابتدایی

6

77

4

9

70

دوم ابتدایی

61

83

03

71

15

اول ابتدایی

70

8

6

9

71

جمع

711

94

876

09

813

همانطور که دادههای جدول ( )8نشان میدهد ،در کتـابهـای دورهی ابتـدایی 813 ،بـار از
مؤلفههای فرهنگی اسم برده شـده اسـت 711 .بـار ( 46/6درصـد) در قالـب متنـی و  94بـار (30/8
درصد) در قالب تصویری بوده است که از آنها  876مورد در متن در ها و  09مورد در تمرینها
بکار رفته بود .پایه چهارم در بین پایهها بیشترین توجه را به مؤلفههای فرهنگی داشته که با  65مورد
در صدر قرار دارد و پایههای ششم ابتدایی با  17مورد و دوم ابتدایی با  15مورد در رتبههای دوم و
04
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سوم قرار دارد .اول ابتدایی نیز با  71مورد در رده آخر قرار دارد .جدول ( )3زیر مؤلفههـای مؤلفـه
فرهنگی را نشان میدهد.
جدول  .3زیر مؤلفههای فرهنگی
پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

جمع

پایهها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

کل

مکانهای تاریخی و ملی

8

74

3

76

5

79

06

87/80

آرامگاه بزرگان

0

88

0

86

1

73

14

81/66

جشن ملی

8

70

5

5

5

3

85

1/33

غذای ایرانی

3

5

8

7

5

4

78

6/65

آدابورسوم

8

4

5

5

5

3

77

6/53

ایرانی

3

5

0

8

5

71

81

9/69

اساطیر ملی

5

5

5

79

1

0

37

77/34

شهرهای ایران

5

77

5

74

4

0

36

73/98

جمع

71

15

70

65

85

17

813

755

زیر مؤلفهها

لبا

درصد

همانطور که در جدول ( )3مشخص اسـت ،بیشـترین درصـد اشـاره زیـر مؤلفـه فرهنگـی بـه
آرامگاههای بزرگان با  81/66درصد است .مکان های تـاریخی بـا  06مـورد و شـهرهای ایرانـی بـا
 36مورد در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند .از نظر پایهها نیز پایه ششم با  17مورد رتبه اول و پایه
دوم با  15مورد در رتبه دوم قرار داشت .کمترین میزان توجه در پایه اول قرار داشت که  71مـورد
به چشم خورد.
سؤال دوم :به چه میزان در کتابهای درسی دورهی ابتدایی ایران به مؤلفه سیاسهی هویهت

ملی توجه شده است؟ در پاسخ به سؤال دوم ،دادههای جدول ( )6و ( )0تهیه شده است.
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جدول  .4توزیع فراوانی مؤلفه سیاسی در ششپایه اول ابتدایی
مکان ارائه

شکل ارائه
پایهها
متنی

تصویر

متن

تمرین

جمع

ششم ابتدایی

65

33

15

3

13

پنجم ابتدایی

03

81

16

8

65

چهارم ابتدایی

65

79

64

73

09

سوم ابتدایی

74

73

86

0

89

دوم ابتدایی

4

4

78

5

78

اول ابتدایی

70

4

76

1

87

جمع

715

756

866

35

816

همانطور که دادههای جدول  3نشان میدهد ،در کتابهای دوره ابتدایی ،مؤلفههای سیاسی
 816بار ظاهر شده است؛ که بیشترین آنها مربوط به پایه پنجم ( 65مورد) و کمترین آنها مربـوط
به پایه دوم ( 78مورد) بوده اسـت .پایـههـای ششـم بـا  13مـورد و چهـارم ابتـدایی بـا  09مـورد در
رتبه های بعدی قرار گرفتهاند .از این  816مورد 715 ،مورد متنی و  756مورد تصویری بوده اسـت.
از نظر قرار گرفتن این مؤلفههـا نیـز  866مـورد در طـول درو

و  35مـورد در تمـرینهـای آخـر

در ها ظاهر شده بودند .جدول ( )0زیر مؤلفههای مؤلفه سیاسی را نشان میدهد.
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جدول  .5توزیع فراوانی زیر مؤلفه سیاسی
پایهها

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

جمع

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

کل

رهبران سیاسی

76

78

78

73

88

88

90

36/41

پادشاهان

5

5

5

80

38

4

43

88/99

نظامیان

8

5

73

5

77

83

69

71/66

وقایع و رخدادها

0

5

6

84

70

88

41

86/60

جمع

87

78

89

09

65

13

816

755

مؤلفهها

درصد

همانطور که داده های جدول ( )0نشان میدهد ،در بین مؤلفههای سیاسی ،رهبران سیاسی بـا
داده بودنـد .در بـین

 90مورد بیشترین و نظامیان با  69مورد کمتـرین میـزان را بـه خـود اختصـا

پایهها ،پایه پنجم با  65مورد در رتبه اول ،پایه ششم با  13مـورد در رتبـه دوم و پایـه چهـارم بـا 09
مورد در رتبه سوم قرار داشت .پایه دوم با  78مورد در رتبه آخر قرار گرفت.
سؤال سوم :به چه میزان در کتابهای درسی دورهی ابتدایی ایران به نمادهای ملهی ایهران
پرداخته شده است؟

در پاسخ به سؤال سوم ،دادههای جدول ( )4و ( )1تهیه شده است.
جدول  .6توزیع فراوانی مؤلفه نمادها در کتابهای دوره ابتدایی
پایهها

مکان ارائه

شکل ارائه
متنی

تصویری

متن

تمرین

جمع

ششم ابتدایی

9

73

85

8

88

پنجم ابتدایی

73

73

88

6

84

چهارم ابتدایی

85

85

85

85

65

سوم ابتدایی

75

73

77

78

83

دوم ابتدایی

83

31

1

03

45

اول ابتدایی

7

86

88

1

89

جمع

14

786

758

96

855
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همانطور که دادههای جدول ( )4نشان میدهد ،در دورهی ابتـدایی بـهطـورکلی  855بـار از
نمادها استفاده شده است .در بین پایهها ،پایه دوم با  45مورد در رتبه اول ،پایه چهـارم بـا  65مـورد
در رتبه دوم و پایه پنجم با  84مورد در رتبه سوم قرار گرفت .پایه ششم با  88مـورد در رتبـه آخـر
قرار گرفت .از  855نماد بکار گرفته شده 786 ،مورد در قالب تصویر و  14مورد بـه صـورت مـتن
یافته بود .اغلب این نمادها در طول متن در ها مورد اشاره قرار گرفته بودند .جـدول ()4

انعکا

زیر مؤلفههای نمادها را نشان میدهد.
جدول  .1زیر مؤلفه نمادها
پایهها

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

پایه

جمع

مؤلفهها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

کل

پرچم

75

85

8

1

4

0

05

80/4

سرود

5

5

5

5

0

5

0

8 /3

پول

5

38

77

5

5

6

61

86/7

نقشه

79

6

3

86

78

6

44

38

نام ایران

5

6

1

9

3

9

38

74

جمع

89

45

83

65

84

88

855

755

درصد

همانطور که دادههای جدول ( )1نشان میدهد ،نقشه ایران نمادی بود که با  44بار ظـاهر در
رتبه اول قرار گرفت .پرچم جمهوری اسالمی ایران با  05مورد و پـول بـا  61مـورد در رتبـه دوم و
سوم قرار گرفتند .در بین پایهها ،بیشترین نمادها در کتابهای درسی پایه دوم با  45مورد ظاهر شد.
پایه چهارم با  65مورد و پایه اول با  89مورد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
سؤال چهارم پژوهش :کتاب های درسی دورهی ابتدایی ایران به هریک از مؤلفههای هویت
ملی ،به چه میزان توجه نمودهاند؟

هر کدام از این مؤلفههـا در کتـابهـای درسـی

بهمنظور ارائه تصویر روشن از میزان انعکا
پایههای مختل  ،دادههای جدول ( )6تنظیم شد.
08
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جدول  .8میزان توجه کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران به هر یک از مؤلفههای هویت ملی
مؤلفه
پایه

فرهنگی

سیاسی

نمادها

مجموع
فراوانی

درصد

اول

71

87

86

44

6/94

دوم

15

78

06

765

79

سوم

70

89

83

41

6/94

چهارم

65

09

31

714

83/94

پنجم

85

65

84

784

74/64

17

13

88

744

88/88

فراوانی

813

816

790

168

***

درصد

34/00

34/46

84/11

***

755

ششم
مجموع

همانطور که دادههای جدول ( )6نشان میدهد ،بهطورکلی در کتابهای دوره ابتـدایی 168
مورد از مؤلفههای هویت ملی استفاده شده است .مؤلفه سیاسی با  816مورد در رتبه اول ،مؤلفههای
فرهنگی با  813مورد در رتبه دوم و نمادها با  790مورد در رتبه سوم قرار گرفت .در بین پایهها نیز
پایه چهارم با  714مورد در رتبه اول ،پایه ششم با  744مورد در رتبه دوم و پایه دوم با  765مورد در
رتبه سوم قرار گرفت .پایههای اول و سوم با  44و  41مورد در رتبههای آخر قرار گرفتند.
در ادامه نتای تحلیل شانون ارائه میشود .ابتـدا دادههـای بهنجـار شـده در جـدول ( )9ارائـه
میگردد.
جدول  .1دادههای بهنجار شده توجه کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران
به هر یک از مؤلفههای هویت ملی
مؤلفه

فرهنگی

سیاسی

نمادها

اول

5/763

5/511

5/760

دوم

5/850

5/566

5/355

سوم

5/773

5/754

5/770

چهارم

5/866

5/870

5/855

پنجم

5/775

5/898

5/735

ششم

5/763

5/844

5/775

پایه
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در جدول ( ،)9دادههای بهنجار شده توجه کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران به هر یک از
مؤلفههای هویت ملی آمده است .پس از نرمالسازی دادهها با استفاده از فرمـول مرحلـه دوم روش
شانون مقدار بار اطالعاتی (عدم اطمینان) هر یک از پایهها بـه دسـت مـیآیـد کـه در جـدول زیـر
آورده شده است .در مرحله پایانی ضریب اهمیت پایههای مختل با استفاده از فرمول مرحله سـوم
روش آنتروپی شانون بهدستآمده که آنهم در جدول ( )75آمـده و هـر مؤلفـهای کـه دارای بـار
اطالعاتی ( )EJبیشتری باشد از درجه اهمیت ( )WJبیشتری برخوردار است.
جدول  .02مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت هر یک از مؤلفههای هویت ملی
در کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران
مؤلفه

فرهنگی

سیاسی

نمادها

مقدار بار اطالعاتی ()EJ

5/910

5/957

5/945

ضریب اهمیت ()WJ

5/366

5/376

5/336

نتای جدول ( )9نشان می دهد که بیشترین مقدار بار اطالعاتی (عدم اطمینـان) از مؤلفـههـای
هویت ملی کتابهـای درسـی دوره ابتـدایی ایـران مربـوط بـه مؤلفـه هویـت فرهنگـی ( )5/910و
کمترین مقدار بار اطالعاتی (عدم اطمینان) مربوط به مؤلفه هویت سیاسی ( )5/957بوده است.
همچنین ،نتـای جـدول ( )75و نمـودار ( )7نشـان مـیدهـد کـه بیشـترین ضـریب اهمیـت از
مؤلفه های هویت ملی کتـابهـای درسـی دوره ابتـدایی ایـران مربـوط بـه مؤلفـه هویـت فرهنگـی
( )5/366و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه هویت سیاسی ( )5/376بوده است.

نمودار  .0ضریب اهمیت هر یک از مؤلفههای هویت ملی
درکتابهای درسی دوره ابتدایی ایران
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سؤال پنجم پژوهش :به چه میزان کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران به مؤلفههای هویهت
ملی به تفکیک هر پایه توجه نموده است؟

در پاسخ به سؤال پنجم پژوهش ،دادههای جدول ( )77تهیه شده است.
جدول  .00میزان توجه کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران به
مؤلفههای هویت ملی به تفکیک هر پایه
پایه
مؤلفه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مجموع
فراوانی

درصد

فرهنگی

71

15

70

65

85

17

813

34/06

سیاسی

87

78

89

09

65

13

816

34/46

نمادها

86

06

83

31

84

88

790

84/11

فراوانی

44

765

41

719

784

744

168

***

درصد

4/83

80/46

0/69

89/35

1/33

84

***

755

مجموع

در ادامه نتای تحلیل شانون ارائه میشود .ابتدا دادههـای بهنجـار شـده در جـدول ( )78ارائـه
میگردد.
جدول  .01دادههای بهنجار شده توجه کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران
به مؤلفههای هویت ملی به تفکیک هر پایه

پایه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

فرهنگی

5/033

5/038

5/646

5/055

5/893

5/630

سیاسی

5/794

5/516

5/899

5/896

5/033

5/630

نمادها

5/817

5/395

5/831

5/858

5/713

5/737

مؤلفه

در جــدول ( ،)78دادههــای بهنجــار شــده توجــه کتــابهــای درسـی دوره ابتــدایی ایــران بــه
مؤلفه های هویت ملی به تفکیک هر پایه آمده است .پس از نرمالسازی دادهها با استفاده از فرمول
مرحله دوم روش شانون مقدار بار اطالعاتی (عدم اطمینان) هر یک از پایهها به دست مـیآیـد کـه
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در جدول زیر آورده شده است .در مرحله پایانی ضریب اهمیـت پایـههـای مختلـ

بـا اسـتفاده از

فرمول مرحله سوم روش آنتروپی شانون بهدستآمده که آنهم در جدول ( )73آمده و هر پایـهای
که دارای بار اطالعاتی ( )EJبیشتری باشد از درجه اهمیت ( )WJبیشتری برخوردار است.
جدول  .03مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت هر پایه به مؤلفههای هویت ملی
در کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

پایه
مقدار بار اطالعاتی ()EJ

5/976

5/687

5/946

5/936

5/959

5/958

ضریب اهمیت ()WJ

5/746

5/707

5/711

5/718

5/741

5/740

نتای جدول ( )78نشان میدهد که بیشترین مقدار بار اطالعاتی (عـدم اطمینـان) از پایـههـای
دوره ابتدایی ایران مربوط به پایـه سـوم ( )5/946و کمتـرین مقـدار بـار اطالعـاتی (عـدم اطمینـان)
مربوط به پایه دوم ( )5/687بوده است .همچنین ،نتای جدول ( )73و نمودار ( )8نشان میدهد کـه
بیشترین ضریب اهمیت از پایههای دوره ابتـدایی ایـران مربـوط بـه پایـه سـوم ( )5/711و کمتـرین
ضریب اهمیت مربوط به پایه دوم ( )5/707بوده است.

نمودار  .1ضریب اهمیت کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران
به مؤلفههای هویت ملی به تفکیک هر پایه
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نتیجهگیری
هویت دو جنبه فردی و جمعی دارد که جنبه جمعـی ،هویـت ملـی را تشـکیل مـیدهـد و در
قالب آن ،فرد احساسات و وفاداری خود را به سرزمین و اعتقادات ابراز میکند .با توجه به اهمیت
وجود احسا
احسا

هویت ملی در تکتک افراد جامعه ،مسئوالن در تالشاند تا از طـرق مختلـ

ایـن

را در بین افراد جامعه بهویژه کودکان و نوجوانان تقویت کرده و توسعه بدهند.
شکلگیری احسا

هویت ملی در دانشآموزان در دوران تحصیل میتواند باعـث دسـتیابی

به ارزشهایی از جمله نوسازی هویت فرهنگی ،رسیدن به وحدت و اتفاقنظر ملی ،ایجاد پیشـرفت
و توسعه در جامعه و ایجاد وحدت در نظام آموزشی و جلوگیری از تهاجم فرهنگی شـود (فیـاض،
 .)7369در بررسی مؤلفههای هویت ملی در کتابهای اول تا ششم پایه ابتـدایی ،مجمـوع فراوانـی
مفاهیم هویت ملی  186مورد است که از آن سهم مؤلفه فرهنگی  813مـورد ،سـهم مؤلفـه سیاسـی
 816مورد و سهم نمادها  790مورد است که در بین پایهها ،پایه چهارم بیشترین مـورد را در مؤلفـه
فرهنگی و پایه پنجم بیشترین مورد را در مؤلفه سیاسی و پایـه دوم بیشـترین مـورد را در نمادهـا بـه
خود اختصا

داده است.

در پاسخ سؤال اول به چه میزان در کتابهای درسی دوره ابتـدایی ایـران بـه مؤلفـه فرهنگـی
هویت ملی توجه شده است؟ بررسی مؤلفههای هویت ملی همچـون مکـانهـای تـاریخی ،اسـاطیر
ملی ،آدابورسوم ،شهرها و لبا هـای ایرانـی نشـان داد کـه آرامگـاههـای بزرگـان و مکـانهـای
تاریخی و شهرهای ایران بیشتر از سایر موارد مد نظر بـوده اسـت .در ایـن بررسـی مؤلفـه فرهنگـی
بیشترین مورداشاره را پایه چهارم و کمتـرین را در پایـه اول ابتـدایی داریـم و بیشـترین زیـر مؤلفـه
اشارهشده به آرامگاه بزرگان است .در کتابهـای پایـه ابتـدایی جمعـا  46/6درصـد از مفـاهیم در
قالب متن و  30/8درصد در قالب تصویر به مؤلفه هویت فرهنگی اشاره شده است که در قالب متن
میتوان گفت مناسب ولی در قالب تصویر ناچیز است؛ زیرا بیشـتر مفـاهیم از طریـن تصـاویر بهتـر
انتقال و آموزش داده میشوند مخصوصـا در پایـه هـای اول و دوم کـه توانـایی خوانـدن کودکـان
پایینتر از سایر پایهها است (زاویه و عزیزی .)7398 ،صالحی عمرانی و شکیباییان نیـز در پـژوهش
خود عنوان داشتهاند که تصاویر در کتابهای ابتدایی بیشتر ناظر به نمادها است و مؤلفههای دیگـر
هویت ملی بیشتر در قالب متن ارائه شـدهانـد (صـالحیعمرانـی و شـکیباییان  .)16 :7364همچنـین
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درویشی و احمدی در پژوهش خود عنوان کردهاند که توجه متوازنی بـه مؤلفـههـای هویـت ملـی
نشده است و بیان میدارند که به آثار تاریخی و لبا های ایرانی نسبت به بقیه مؤلفهها مانند پـرچم
و سرود ملی توجه اندکی شده است (درویشی و احمدی.)83 :7397 ،
در بررسی پاسخ سؤال دوم به چه میزان در کتابهـای درسـی دوره ابتـدایی ایـران بـه مؤلفـه
سیاسی هویت ملی توجه شده است؟ یافتهها نشان داد که بیشترین میزان اشاره به این مؤلفه در پایـه
پنجم و کمترین میزان اشاره در پایه دوم بوده است .زیر مؤلفه رهبران سیاسی بیشتر موردتوجه بوده
است .از پایه سوم ابتدایی به بعد ،کتـابی بـا عنـوان تعلیمـات اجتمـاعی بـه مجمـوع درو  ،اضـافه
میشود که هدف عمده این کتاب پرداختن به ابعاد سیاسی و حکومتی از قبیل قانون اساسی ،روابط
متقابل دولت و ملت و نظایر آن است .این مورد باعث شده است که در پایه سوم ،تیییر زیـادی در
مؤلفه سیاسی بین این پایه و سایر پایهها به وجود بیاید ،بطوریکه این پایه با یک سیر صعودی از بقیه
پایهها پیشی گرفته است .در پایه ششـم نیـز میـزان مناسـبی از مؤلفـه سیاسـی دیـده شـده اسـت .در
پژوهش نوشادی نیز این نتیجه بهدستآمده که در پایه پنجم بیشترین توجه به مؤلفـه سیاسـی بـوده
است (نوشادی.)745 :7395 ،
در پاسخ سؤال سوم :به چه میزان در کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران به نمادها توجه شده
است؟ یافته ها نشان داد که پایه دوم بیشترین و پایه ششم کمترین میـزان توجـه را بـه نمادهـا داشـته
است .از این نمادها در پایه اول فقط  89مورد از کل متن و تصویر ارائـه شـده اسـت و بـهصـورت
نامنظم در بین پایهها پراکنده شده است .این موردی که قبال نیـز هاشـمی و قربـانعلیزاده نیـز از آن
سخن رانده بودند (هاشمی و قربانعلیزاده .)91 :7398 ،در پایه دوم بیشـترین توجـه بـه ایـن مؤلفـه
آن هم در تمرین ها و متن درو

به نمادها شده بود .این امـر حـاکی از آن اسـت کـه در تصـاویر،

توجه اندکی به این مهم شده است .این در حالی است که تصاویر در میزان یادگیری مخصوصا در
سنین ابتدایی از اهمیت باالیی برخوردار هستند .در پایه ششم کمترین میزان اشاره به این مهم شـده
است .این در حالی است که پایه ششم باید توجه شایان توجهی به این مؤلفه داشته باشد؛ زیـرا کـه
کودک به مرحله نوجوانی نزدیک شده و باید بیشـتر نمادهـای ملـی کشـور خـود را بشناسـد .ایـن
موردی بود که در پژوهش فیاض و قوشچی بدان اشاره شده بود و آنان معتقد بودند که به نمادهای
ملی در حد قابل قبولی توجه نشده است (ایمانی و قوشچی .)00 :7369 ،در این بخـش از یافتـههـا،
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یافتههای این پژوهش با یافتههای پژوهش درویشی و احمدی همسوسـت چراکـه آنـان نیـز معتقـد
بودند که به نمادها ملی توجه چندانی نشده است (درویشی و احمدی.)83 :7397 ،
در پاسخ به سؤال چهارم که به چه میزان کتابهای درسی دوره ابتدایی ایـران بـه هریـک از
مؤلفه های هویت ملی توجه نموده است؟ مؤلفه سیاسی بیشترین رتبه را در بین مؤلفـههـای نمادهـا،
سیاسی ،فرهنگی را به خود اختصـا

داده اسـت کـه ایـن را مـیتـوان بـه خـاطر کتـاب تعلیمـات

اجتماعی که مختص سیاست و عوامل آن است دانست .درحالیکه باید از نظر مؤلفههای دیگر نیـز
کودکان را آگاه ساخت.
در پاسخ به سؤال پنجم که به چه میزان کتابهای درسی دوره ابتـدایی ایـران بـه مؤلفـههـای
هویت ملی به تفکیک هر پایه توجه نموده است؟ یافته ها نشان داد که مقدار بار اطالعاتی از مؤلفـه
هویت ملی کتاب های دوره ابتدایی مربوط به مؤلفه هویت فرهنگی و کمترین مقدار بار اطالعـاتی
مربوط به مؤلفه هویت سیاسی است .یافته ها نشان داد که بیشترین بار اطالعاتی پایه ابتدایی مربـوط
به پایه سوم و کمترین مقدار بار اطالعاتی مربوط به پایه دوم اسـت .در پایـه دوم بـه دلیـل ایـنکـه
کودکان تازه توانایی خواندن و نوشتن را کسب کردهانـد زیـاد انتظـاری نمـیرود کـه از نظـر بـار
اطالعاتی مقدار زیادی را به خود اختصا
حجم درو

دهد ولی در پایههای پـنجم و ششـم بـه دلیـل افـزایش

و تعداد کتاب ها باید بار اطالعاتی نیز افزایش یافته باشد که اینچنـین مشـاهده نشـده

است و این حجم بار اطالعاتی را پایه سوم به عهده دارد .هماهنگیهای بهدستآمـده از تحقیقـات
پیشین و پژوهش حاضر بهنوعی حاکی از آن است که از لحاظ بعد هویت ملی در کتابهای دوره
ابتدایی تیییری صورت نگرفته است و این غفلت از نظر مؤلفههای فرهنگی و نمادها مانند افسانههـا
و اسطورههای ملی که بخش مهمی از هویت ملی را تشکیل میدهند بیشتر است.
پیشنهادها
در راستای تقویت هویت ملی ،با توجه به یافتههای پـژوهش ،بـرای حـل مسـائل و مشـکالت
شناساییشده موارد زیر پیشنهاد میگردد:
مطابن یافتههای جدول ( ،)7با در نظر گرفتن توجه کمتر کتـابهـای درسـی پایـههـای سـوم
( 70مورد) ،پایه اول ( 71مورد) و پایه و پنجم ( 85مورد) ،ضروری است که میـزان توجـه بـه ایـن
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مؤلفه در پایه سوم نیز افزایش یابد و در همه پایهها نگاه متوازنی نسبت بـه مفـاهیم فرهنگـی اعمـال
گردد.
با توجه به اختالف فاحش پایه دوم در مؤلفههای سیاسی با سایر پایهها الزم است میزان توجه
به این مؤلفه در این پایه افزایشیافته تا به نوعی نگاه متوازنی در همه پایهها به همه مؤلفههـا فـراهم
شود.
با توجه به اینکه سرود ملی نماد اصلی هویت ملی و اتحاد یـک کشـور بشـمار مـیرود و بـا
عنایت بر اینکه به این مهم فقط در کتابهای پایه  0ابتدایی توجه شده و در سـایر پایـههـا از ایـن
مهم غفلت شده است ،پیشنهاد میگردد به این مهم در سایر پایهها نیز توجه خاصی مبذول گردد.
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