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 چکیده
آن ملت را در بین سایر ملل مطرب و  تواند هویت ملی نشانگر شخصیت هر ملت است که می
ی ابتدایی به مقوله درسی دوره های کتاببرجسته نماید. هدف این بررسی، تعیین میزان توجه 

 63جامعه آماری کلیه باشد. ا میتوصیفی از نوع تحلیل محتو هویت ملی است. روش پژوهش،
تمام ) فاده روش سرشماریاست که با است 7394ابتدایی چا  شده در سال  یهکتاب درسی دور

فرم تحلیل محتوای ، ها داده یابزار گردآور. قرار گرفت موردمطالعهتمام جامعه آماری ، شماری(
ها از روش تحلیل محتوا به کمک تکنیک  برای تحلیل داده. درسی محقن ساخته بود یاه کتاب

، فرهنگی) ی هویت ملیها مؤلفهبین  درها نشان داد که  یافتهه است. آنتروپی شانون استفاده شد
در  مورد 790مورد و نمادها  813فرهنگی  ، مؤلفهمورد 816سیاسی با  ، مؤلفهنمادها(، سیاسی
ها نشان داد که بیشترین مقدار ضریب اهمیت در همچنین یافته. اند های درسی بکار رفته کتاب
 .است ابتدایی داشته های درسی دوره ابتدایی را پایه سوم و کمترین مقدار را پایه دوم کتاب
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 مقدمه
 عامـل ، ملـی  هویـت . گرفته شـده اسـت  « او»به معنی  «هو»از کلمه است که عربی  واژه هویت

ه جوامع بـ  دیگر میان در آن معرفه و مشخصه و ملت یک در جمعی روب گیری شکل و همبستگی

 و قـوم  یک واقعی شخصیت به حقیقت در، کنیم می توجه ملی هویت مسئله به وقتی. رود شمار می

 مـردم  امتیـازات  و هـا  ویژگی، خصوصیات از تشخصی که و شخصیت افکنیم؛ می نظر ملت یک یا

 اسـت  عاملی ملی هویت. (7369، بخشی شریفی و علی، رضوی دینانی) دارد حکایت سرزمین یک

توجه بـه آن ملـت    و استقالل موجبات ساخته و مطرب دیگر های ملت میان در را ملتی تواند می که

 .(7398، یزدانی و قبادی، جعفری) سازد فراهم را

 هویـت . اسـت  فـردی  یعرصه در «کیستم من» سؤال به پاسخ برای تالش ،هویت در حقیقت

 و متعلن را خود «ما»ضمیر با  فرد که است اجتماعی حیات از قلمرویی و آن حوزه شناسه اجتماعی

یکـی از   .(7316، عبـدالهی ) کنـد  مـی  تکلیـ   و تعهـد  احسـا   آن برابر و در داند می بدان مدیون

در  ملـی تبیین و تحلیل صحیح واقعیـات  ، یابی نسل کودک و نوجوان عوامل مؤثر در فرآیند هویت

نشـیب   و پرفراز یاز طرین شناخت گذشته بر آن  های درسی است تا بتوان با تکیه ها و کتاببرنامه

 .(7395، رون) سوی آینده را رقم زد چگونگی حرکت بهو  کشور

 یپنهـان  و آشـکار  هـای  آمـوزش ، محتوا، ندیفرآ، یررسمیغ و یرسم یمحتوا به یدرس برنامه

کسب  را های الزم مهارت و دانش، مدرسه تیهدا تحت ریفراگ  آن یوسیله به که گردد اطالق می

هـای   کتـاب . (7361، ملکـی ) دهد ر میییتی خود راای ه ارزش و ها قدرشناسی، ها کند و گرایش یم

کـانون توجـه    ،مشـی آموزشـی دارنـد    درسی به خاطر اهمیت زیـادی کـه در تعیـین محتـوا و خـط     

لـذا در ایـن پـژوهش    . (7398 آبـادی و علـی  نفـس  نیـک ) اسـت  وپـرورش  آموزشاندرکاران  دست

به چـه   ،کتاب است 63ابتدایی که شامل  یهای درسی دوره ه در کتابدرصددیم مشخص کنیم ک

 فرهنگی و نمادهای ملی( توجه شده است؟، سیاسی) هویت ملیهای  مؤلفهمیزان به 

 

 بیان مسئله
در نقشـی خطیـر و دشـوار را     ،جوامـع  یبه عنوان یکی از نهادهـای مهـم در همـه    وپرورش آموزش

 ها آنهای افراد هر جامعه به منظور تبدیل و قابلیت هاتوانایی ،شکوفایی و پرورش استعدادها جهت



 های درسی دوره ابتدایی ایران جایگاه هویت ملی در کتاب

3 

، گیری و ایجـاد رفتـار  این نظام در شکل .کندگیر و خالق ایفا میمسئول و تصمیم، به افرادی آگاه

 رگـذار یت ثبسـیار   هـا  آنشـقاوت   و در نهایت سـعادت و  ها انسانعادات و طرز تفکر و تلقی ، منش

در واقع کیفیت فعالیت سایر نهادهـای اجتمـاعی تـا انـدازه زیـادی بـه       . (7398، نجفی علمی) است

این نهـاد در پرورانـدن خـرد و در بالنـده کـردن       .بستگی دارد وپرورش آموزشچگونگی عملکرد 

 .داردبر عهده جمع نقش حیاتی 

باشـد کـه آمـوزش از طریـن     آموزش رسمی مـی  ،های آموزش هویت به کودکانیکی از راه
درسـی   یهـا  کتاب. های آموزش رسمی بشمار آیدتواند یکی از زیر مجموعهرسی میهای دکتاب

ــوا و     ــین محت ــه در تعی ــادی ک ــت زی ــاطر اهمی ــه خ ــطب ــ خ ــد  یمش ــی دارن ــه   ،آموزش ــانون توج ک
آموزشـی   یهـا  نظـام درسـی در   یهـا  کتـاب اهمیـت   .دنباشـ مـی  وپرورش آموزشاندرکاران  دست

بیش  ،شودمحتوای آن تعیین و اجرا می بر اسا امل آموزشی تمام عو متمرکز مانند ایران که تقریبا 
است که صـرف وقـت    ازاندازه شیبهمین اهمیت  به خاطرآموزشی است و  یها نظاماز سایر انواع 

گشـای حـل بسـیاری از    توانـد راه درسـی مـی   یهـا  کتابنیروهای متخصص در ارزشیابی و تحلیل 

مراجـع و منـابع    نیتـر  مهمدرسی یکی از  یها کتابدر حال حاضر  .مشکالت جاری آموزش باشد
آموزشی در چارچوب ایـن رسـانه صـورت     یها تیفعالچراکه بیشتر  ؛رودبرای یادگیری بشمار می

تواند در جریان آمـوزش  هایی که یک کتاب میارزش. (7398، آبادیعلی و نفس کی)ن پذیردمی
و یادگیرنده در طول  دهنده ادیعالیت ف یمشخص نمودن محدودهشامل و یادگیری به ارمیان آورد 

درک بهتـر   ،صـورت منسـجم و مـنظم    ارائه دادن اطالعات مهم در یک رشته بـه  ،فرآیند آموزشی
امکان بحث و گفتگو در مورد مسائل  ،نمودارها و...ها و آمارها و مطالب به فراگیران توسط عکس

 .(7368، اونت پژوهشیمع) باشدمی رانیفراگمشترک و همچنین ایجاد هماهنگی بین 
، آمـوزان در هـر نظـام آموزشـی    درسی به عنـوان مراجـع یـادگیری دانـش     یها کتاببنابراین 
های تحصـیلی را بـا توجـه بـه نیازهـای      پژوهشگران بررسی محتوای آموزشی دوره نظران وصاحب

ریـزان و  امـه بـه برن  هـا  لیـ وتحل هیـ تجزهـا و  بررسی گونه نیاچراکه  ؛دانندفراگیران از ضروریات می
هـای  کند تا در هنگام تهیه و یا انتخاب کتاب درسی برای دورهدرسی کمک می یها کتاب مؤلفان

 .(7368، و عریضی عابدی) های صحیحی را اتخاذ کنندتحصیلی تصمیم

های هویـت  مؤلفهمورد بررسی از لحاظ  یها کتاببه منظور بررسی محتوای ، در همین راستا

 نظر گرفته شدند: زیر در یها سؤالملی 
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های فرهنگی هویـت   مؤلفهبه  ابتدایی ایران یهای درسی دوره کتاببه چه میزان در  .7

 توجه شده است؟ملی 

هـای سیاسـی هویـت     مؤلفهبه  ابتدایی ایران یهای درسی دوره کتاببه چه میزان در  .8

 توجه شده است؟ملی 

مادهای هویت ملی توجـه  به ن ابتدایی ایران یهای درسی دوره کتاببه چه میزان در  .3

 شده است؟

هـای هویـت ملـی بـه چـه       مؤلفـه هریک از به ابتدایی ایران  یهای درسی دوره کتاب .6

 است؟میزان توجه نموده 

هویت ملـی بـه تفکیـک هـر     های  مؤلفهبه ابتدایی ایران  یدرسی دورههای  کتابدر  .0

 است؟پایه به چه میزان توجه شده 

 

 ادبیات نظری تحقیق
 تحقیق یالف( پیشینه

. انـد  های مختلفی مورد بررسی قـرار گرفتـه   های درسی در تحقیقات متعددی از دیدگاه کتاب

 .شویم آشنا می ها آندر زیر با برخی از 

بـه بررسـی   ، ای با اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا   ( در مقاله7364) شکیباییان، عمرانصالحی

 7368-7367ش ابتـدایی  سـی دوره آمـوز  هـای در های هویـت ملـی در کتـاب   مؤلفهمیزان توجه به 

هـای   بیشترین اهمیت به میراث فرهنگی و ارزش ،نشان داد که در مطالب های آنان یافتهاند. پرداخته

 .استبه نمادهای ملی بیشتر از سایر موارد توجه شده  ،ملی ایران بوده و در تصاویر

تـدایی  کتـب درسـی دوره اب  ( در پژوهشی به تبلور هویت ملی در 7366) منصوری و فریدونی

 انـد ابتـدایی دریافتـه   ساله پن ی های فارسی بخوانیم دوره کتاب با تحلیل محتوای ها آناند. پرداخته

کـه رقـم    بـوده اسـت  واژه با هویت ملی ایران مـرتبط   643 ،شده یبررسواژه  74616که از مجموع 

 .است یا دکنندهیناامبسیار 

های درسی تاریخ و علـوم اجتمـاعی    کتابلیل محتوای تح در (7369) ایمانی قوشچی، فیاض
در فرآینـد   وپـرورش  آمـوزش با توجه به نقش مهمی که نهـاد  که اند دریافته دوره آموزش متوسطه
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که شایسته است به هویت ملی  چنان آن ،داردهای درسی  تبع آن کتاب آموزان و بهیابی دانشهویت

بررسـی بـه نمادهـای هویـت      های مـورد  های کتابسشتصاویر و پر، پرداخته نشده است و در متن
 .ملی توجه قابل قبولی مبذول نشده است

هـای  مؤلفـه  ریتـ ث ( در بررسـی  7395) زاده و موسـوی جعفـر کالیـی   حسـن ، کالنتـری رضایی
تـدریس   ی: شـیوه مؤلفـه  6آمـوزان از طریـن   گیری هویـت ملـی دانـش   در شکل وپرورش آموزش
نـد کـه   اههـای پرورشـی مـدار  دریافتـ    خصیت معلمـان و برنامـه  ش، محتوای کتب درسی، معلمان

هـای تـدریس   شـیوه ، های چهارگانه در هویت ملی به ترتیـب شخصـیت معلمـان   مؤلفه یرگذاریت ث
ها هم باشد که تفاوت بین رتبههای پرورشی مدار  میهای درسی و برنامهمحتوای کتاب، معلمان
 .دار استمعنا

هـای تعلیمـات اجتمـاعی پـنجم      ش کتاب( در بررسی نق7395) شمشیری و احمدی، نوشادی

گیـری هویـت ملـی بـه عنـوان مقـاطع پایـانی دو دوره ابتـدایی و         دبستان و سوم راهنمایی در شکل
های دینی و سیاسی به عنوان رکن اسالمیت در  به مقوله ،هذکر شدند که در کتب اهراهنمایی دریافت
ابعاد دیگر هویت ملی مانند تجدد و ایرانیت مورد غفلت  که یالدرح پرداخته شدهحد نسبتا  مطلوبی 
 .واقع شده است
گیـری   های فرهنگی دوره متوسطه بر شکل فعالیت ریت ثبررسی ( در 7397) احمدی، درویشی

هویـت بخشـی بـه نسـل نوجـوان بـه       ه هـا بـ  این برنامـه ند که اهدریافت هویت ملی و مذهبی نوجوانان
های م ال  در حیطه مؤلفه ؛اما این توجه متوازن و متعادل نیست؛ کندوجه مینمادهای ملی و مذهبی ت

و کمترین توجـه بـه   داشته ادب  و شعر و سرود ملی و پرچم، ملی بیشترین توجه به دفاع از سرزمین
 .است شده لبا  ایرانی، آثار تاریخی

 یمـاعی دوره در بررسی هویـت ملـی در کتـب مطالعـات اجت     (7393) قربانعلی زاده، هاشمی
 در ایـن کتـب   نـد کـه  اهدریافتـ کتب جدیدالت لی  مطالعات اجتماعی دوره تحول بنیـادین  ، ابتدایی
به کتاب مطالعات دار بیشترین میزان از این مقکه  استشده   مورد به مفهوم هویت ملی اشاره 7717

هـای  ملـی نماد  هـای  از ارزشد در بین اهداف هویت ملـی بعـ  شته است. اجتماعی پایه ششم تعلن دا

 .بودملی از کمترین میزان فراوانی برخوردار 

هـای   درکتاب ینیهای هویتی ملی و ددر بررسی میزان توجه به مؤلفه (7398) زاویه و عزیزی

های هویت دینی توجه متعالی به عناصر مؤلفهند که اهدریافتدرسی اول و دوم ابتدایی سال تحصیلی 
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صفحات نیـز تصـاویری متناسـب بـا هویـت دینـی و ملـی دیـده         در بعضی  اگر و ملی نشده است و

 .دهد می  از دستت ثیر بایسته خود را  ،یشود با قرارگیری در کنار عناصر متضاد و خن  می

های پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی به بررسی مؤلفهیک در  (7398) پناهی توانا، معروفی

همـه  آنـان را  جامعـه آمـاری   . نـد اهختمتوسطه پرداهویت ملی از دیدگاه دبیران در  ادبیات دوره 

هـای ادبیـات    و کتـاب  95-69متوسطه شهر همدان در سال تحصـیلی   یدبیران ادبیات فارسی دوره

ای و با اسـتفاده از  گیری تصادفی طبقهبا استفاده از نمونهکه  انددادهتشکیل متوسطه  یفارسی دوره

آنـان  هـای  یافتـه . نـد اهقرار گرفت موردمطالعهو   انتخاب نفر 759 جدول کرجسی و مورگان به تعداد

هـای ادبیـات    های هویت ملی در کتـاب میزان ت کید به مؤلفه ،که از دیدگاه دبیران ه استنشان داد

 .استدوره متوسطه در حد کم 

های هویت ملـی در  هدف بررسی حضور مؤلفه هشی باوپژ در (7393) داور پناه، علوی مقدم

محتـوای  کـه   انـد هدریافت دانشگاهی یشدبیرستان و پ، های راهنماییان فرانسه در دورههای زب کتاب

های هویـت ملـی   تعادل و متوازن به بیان شاخصم یا گونه های درسی زبان فرانسه در ایران به کتاب

 .پرداخته است و تنها در یک یا چند کتاب شاهد عدم حضور یک یا چند بعد هویـت ملـی هسـتیم   

هرچنـد   ،تـر از دوره راهنمـایی اسـت   و دبیرستان پررنگ دانشگاهی یشهای پ ها در کتاباین مؤلفه

 .که در دوره راهنمایی پیوستگی بیشتری دارند

کتـاب   درآمـوزش هویـت ملـی    مقایسـه  ای به در مقاله (7393، )قربانعلی زاده، نهاوندینجار

قبـل از   یلیمـات اجتمـاعی دوره  سـوم ابتـدایی بـا کتـاب تع     یجدیدالت لی  مطالعات اجتماعی پایه

روش تحقین تحلیل محتوایی کمـی و کیفـی از نـوع    با استفاده از دو کتاب فوق . نداهپرداختتحول 

نمادهـا  ی، موردبررسـ ی هـا  کتابدر تحلیل مضمون های واحد. نداهمورد تحلیل قرار گرفت توصیفی

 ه اسـت هـا نشـان داد   یافته. بودندوقایع و رخدادها ، هامشاهیر و شخصیت، میراث فرهنگی، ها ارزش

شـده اسـت و ایـن در کتـاب      طـور نـامتوازن پرداختـه    به مؤلفه هویت ملی در دو کتاب فـوق بـه  که 

 .مطالعات اجتماعی مشهودتر است

هـای   بازنمـایی هویـت ملـی در کتـاب     بـا عنـوان   ( در پژوهشی7396) مهرازغندی و محمدی

هـای اول تـا ششـم مقطـع      عکس در کتاب 076و  مطلب درسی 864فارسی مقطع دبستان با بررسی 

هـویتی   ی، مؤلفـه هـا درصـد از عکـس   7/08درصد از کـل مطالـب و    47ند که در اهابتدایی دریافت
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هـای  مؤلفـه درصد  3/63هویت ملی و در  ، مؤلفهدرصد مطالب 6/07وجود دارد و از این میزان در 

 6/36هـا مـرتبط بـا هویـت دینـی و      درصـد عکـس   1/05همچنین  .اندهویت دینی برجستگی داشته

هـا توجـه   مؤلفـه کـه بـه    اندهدر کل نتیجه گرفت . محققانبوده استدرصد نیز مربوط به هویت ملی 

 .استشایانی شده 

( در پژوهشی پیمایشی به بررسی تـ ثیر  7396) رهبرقاضی و پوررنجبر، کوشکیمهرابی، نساج

گیری از ابـزار   محققان با بهره. نداپرداخته  مانت ملی شهروندان شهر کرهای فرهنگی بر هوی ارزش

عنـوان نمونـه انتخـاب     سال شهر کرمان را که به 65تا  74نفر از جوانان  815های  دیدگاه ،پرسشنامه

هـای   نتـای  تحقیـن حـاکی از آن اسـت کـه میـزان ارزش      . نـد اهقـرار داد  موردمطالعـه ، بودنـد   شده 

 .باالیی قرار دارد نسبتا تناب از عدم اطمینان در حد اجفاصله قدرت و ، پدرساالری، گرایی جمع

هویـت ملـی    یتحقیقات متعددی در حوزه، دهند های ذکر شده نشان می که پیشینه طور همان

 منصـوری و فریـدونی  ، (7364) صورت گرفته است اما بسـیاری از آنـان همچـون صـالحی عمـران     

 کـه  یدرحال اندپرداخته 7365 یسی دهههای در ( به بررسی کتاب7369) ( و فیاض قوشچی7364)

برخی از تحقیقات نیز از . نداههای درسی مورد بازنگری قرار گرفت اخیر چندین بار کتاب یدر دهه

ــادی  ــه نوش ــدی ، جمل ــانعلی ، (7395) شمشــیری و احم ( و ازغنــدی و 7398) زاده هاشــمی و قرب

ن تعلیمات اجتماعی و فارسی ( به بررسی هویت ملی فقط در یک کتاب همچو7396) مهر محمدی

هـا و همـه    هـای هویـت ملـی در همـه کتـاب      مؤلفهلذا جای یک تحقیقی که به بررسی . نداهپرداخت

پـژوهش حاضـر   ضـرورت انجـام    رو نیـ ازا. هـای جدیـد بدـردازد خـالی بـود      کتاب بر اسا ها  پایه

 دوچندان شده است.
 

 تعریف مفاهیم ب(
 تعریف مفهومی

-شود و منظور از آن مجموعهچیزی است که به انسان مربوط میهویت چیستی هر  هویت:

ای از خصوصیات نسبتا  پایدار است که کسی که دارای آن است بـه اعتبـار آن از دیگـران متمـایز     

منظـور   .شناسـان کـاربرد فـراوان دارد   این اصطالب در روانشناسی جمعی و فردی و جامعه .شودمی

 .(7395، سالخالنجی) دباشاین اصطالب خصلت یا شخصیت می

، فرهنگـی ، ها و پیوندهای جیرافیـایی و تـاریخی  وابستگی، ها: مجموعه ویژگیهویت ملی
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بالـد و افتخـار   و عضـو جامعـه بـه آن مـی     ردیـ گ یدر برمکه زندگی انسان را  است حماسی و قومی

 ...پرچم و، پوشش ایرانی کند مانند سرود ملی می

سـرزمین   یگذشـته و علـم از گذشـته    یبازشناسانتوان ه را میدر این مقالملی مراد از هویت 

ار بجای مانده از نیک و بد به گذشته و انباشته رخدادها و آثتوان میخود دانست که با توجه به آن 

 .گان آگاه شدگذشت

 

 تعریف عملیاتی

بسیار مهم است که در بحث هویت ملی و . یک ماهیت ترکیبی تعاملی و سیال داردهویت: 

معموال  . ینده را به دقت ترسیم کنیم که در کجا قرار خواهیم داشتآ ویت تاریخی و دینی بتوانیمه

 .(7398، روحانی) شوددر بحث هویت جمعی به هویت ملی دینی و تاریخی نیز پرداخته می

هویت ملی به معنای احسا  تعلن و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در  هویت ملی:

عناصر و نمادهـای ملـی کـه     نیتر مهمدر میان مرزهای تعری  شده سیاسی است که  اجتماع ملی و

تاریخ زبـان و  ، آداب و مناسک، دین وآیین، از سرزمین اند عبارتشوند سبب شناسایی و تمایز می

دولت که در درون یک اجتماع ملی میـزان تعلـن و وفـاداری اعضـا بـه هریـک از        مردم و، ادبیات

 .(7365، یوسفی) سازدرا مشخص می ها آنمذکور شدت احسا  هویت ملی عناصر و نمادهای 

اگر هویت ملی را نوعی »نویسد در کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران می )ره(استاد مطهری

 یجمع دستهاحسا  ملی بنامیم تعری  آن عبارت خواهد بود از وجود احسا  مشترک یا وجدان 

 .(7319، زاهد) «سازدک واحد سیاسی یا ملت را میکه ی ها انسانای از در میان عده

ای از شناسی نوعی احسا  تعهد و تعلن عاطفی نسـبت بـه مجموعـه   هویت ملی از نظر جامعه

شــود و دارای ابعــاد مختلــ  مشــترکات ملــی جامعــه اســت کــه موجــب وحــدت و انســجام مــی  

لیت انعطاف اجزا آن و بومی ویژگی اصلی آن قاب .ای و انسانی استدینی جامعه، ملی فرهنگ خرده

 .(7319، فررزازی) باشدآن می دهنده لیتشکبودن ابعاد 

ملی سرزمینی است که در  و شناسنامهپیدا کردن تاریخ  ،منظور از هویت تاریخی در این مقاله

 .های زندگی با توجه به سرنوشت و آثار بجا مانده از نیک و بد استآن زندگی کرده و یافتن راه
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 انی نظریج( مب

در مـورد   سـؤاالت از نظرگاه دیگری هویت فرآیند پاسخگویی آگاهانه هر فرد به یک دسته 

ابتـدایی   ، منش نژاد تعلن دارد و به چه قبیله و چه بود، بود کجا، او چه کسی است: باشدخودش می

 .در تمدن جهان چه نقشی داشته است اش کجاست وو اصلی

عوامـل   (8، عوامل شـناختی  (7 اند از:   است که عبارترشد هویت تحت ت ثیر عوامل مختل

ترتیب تولد و فاصـله   (0، عوامل اجتماعی فرهنگی (6، عوامل مؤثر بر مدرسه (3، مربوط به والدین

 .(7316، آبادیلط ) پردازی نوجوانان (خیال4و  سنی فرزندان در خانواده

 شوند:بندی میای مختل  دستههبا توجه به مکان و جنبه کههویت انواع گوناگونی دارد 

کـه گـاهی بـه آن بحـران     ) بسـتگی دارد: اکتشـاف   ریمتیهویت فردی به دو  هویت فردی: (7

هـای مختلـ  هویـت    نوجوان به شـدت بـا جنبـه   ، اکتشاف یدر دوره. گویند( و تعهد می

تعهـد بـا تصـمیم داشـتن یـا نداشـتن       . بردمی سؤالرا زیر  ها آنشود و  می رودرروخویش 

بـاهم  ، د یا تعهدشـان نشورو میاز لحاظ میزان بحرانی که با آن روبه اننوجوان .بطه داردرا

 .فرق دارند

 یراجتمـاع یغمحوری بـه شـدت   و خود «حس مالکیت» از حیث کودک هویت اجتماعی: (8

گـرایش بـه اجتمـاعی شـدن در شـکل دوسـتیابی و       ،  یتـدر  بـه از نوجوانی بـه بعـد    .است

سـت مسـئله اساسـی در روانشناسـی رشـد،      آلدـورت معتقـد ا   .شودیوفاداری به او ظاهر م

بـه  . گـردد پذیر میکودک غیراجتماعی جامعه، دگرگونی و تحولی است که از طرین آن

دهد و برای خـود  های خود ساختمان و شکل میها و رغبتوابستگی، هانفرت، هادوستی

ت رمنظور از هویت اجتماعی عبـا  بنابراین؛ کندجایی در اجتماعی پیچیده و منظم پیدا می

موجـود در جامعـه کـه از طریـن روابـط       ورسـوم  ، آدابهاسنت، هاارزش، است از باورها

بـه  ... هـای جمعـی م ـل رادیـو تلویزیـون و مجـالت و      هـای رسـانه  اجتماعی با دیگر برنامه

 .یابدهای بعدی انتقال می نسل

در یـک عبـارت    اما ؛تا  دشوار استهویت خانوادگی: تعری  هویت خانوادگی کاری نسب (3

توان گفت که منظور از این نوع هویت تعیین نسبت میان نوجوان و خانواده او به عنوان می

 وجود دارد؟ ها آنیک گروه است و اینکه چه پیوندهایی میان 
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یعنی فرد مستقل از  ؛از نیازهای فطری آدمی گرایش به عشن و پرستش است هویت دینی: (6

چنـین   .کنـد دگیری در درونش تمایل به عبادت و بنـدگی خـدا را احسـا  مـی    یا هر نوع

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

هویت دینی به جاودانـه بـودن انسـان    . شودمی کند در مقوله هویت دینی تبیینآن پیدا می

 .کندهای رسیدن به کمال را بیان میدهد و راهیای زیبا به او مجلوه ؛اشاره دارد

ملی در تاریخ دسـتخوش تیییراتـی    یها آرماناهداف تربیت از حیث توجه به  :هویت ملی (0

مقدم بر هر عامل دیگر بر میراث گذشـته تکیـه    ،تربیت در بعضی از جوامع .گردیده است

ت ملـی از آگـاهی نسـبت بـه     بـه هویـ   یبستگ . دلنمودو پایبندی بدان را توصیه می هداشت

شـناخت هـر پدیـده سـبب      اساسـا   .گیرد های ملی سرچشمه میمفاخر و ارزش، هاخصیصه

 .گرددشناخت نداشتن از آن سبب بیگانگی می شود و متقابال یگانگی با آن می

 هنر موسیقی، باورها، عادات یهویت فرهنگی: در تعری  هویت فرهنگی آمده: مجموعه (4

تفکر انسانی که به وسیله گروهی از مردم در زمان خـا  بـه وجـود     یوردهادستاو سایر 

اسـت زیـرا    ت مـل منزلت هویت فرهنگی همانند فرهنـگ ارجمنـد و در خـور    آمده است. 

هنر و سایر تعلقات از طرین معرفت ورسوم،  ، آدابپیوند در میان نسل جوان مشی زندگی

 .شودو شناخت آن برقرار می

در مواردی  ؛اژه تمدن و فرهنگ از جهاتی با یکدیگر وجه اشتراک دارندهویت تمدنی: و (1

اما اغلب هویت فرهنگی به مرزهای یک کشـور یـا ملـت    ؛ شودنیز مترادف با هم تلقی می

عمده از مرزهای کشوری خـا  فراتـر    طور بههویت تمدنی  که یدرحال ؛شودمحدود می

، باونـد ) دن اسـالمی یـا تمـدن غربـی    دهـد ماننـد تمـ   رود و چندین ملیت را پوشش میمی

7311). 
 

 تحقیقروش 
کمـی صـورت    7های کاربردی است که به روش تحلیل محتوا پژوهش حاضر از نوع پژوهش

ه اسـت.  صـورت گرفتـ   8ای ها در این تحقین با روش جعبه بندی و تعیین شاخص مقوله. گرفته است
 

1. Content Analysis 
2. Procedure Parboil  
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کلیـه  را جامعه آماری این تحقین شد. با، فراوانی میمضمون بوده و روش شمارش نیز، 7واحد ثبت

پایـه  ، کتاب 4پایه دوم ، کتاب 0پایه اول ) 7394چا  سال  ابتدایی یدرسی دوره  کتابعنوان  63

ابـزار  . دهند کتاب( تشکیل می 9کتاب و پایه ششم  6پایه پنجم ، کتاب 6پایه چهارم ، ابکت 1 سوم

که به منظور ساخت  باشدمیی محقن ساخته درس یاه فرم تحلیل محتوای کتاب، ها داده یگردآور

 پس از مطالعه و بررسی منـابع نظـری و سـوابن پژوهشـی موجـود در ایـن زمینـه چـون؛ فیـاض         ، آن

ــانعلی، (7369) ــی، (7395) زاده درویشــی و قرب ــوی، (7398) معروف ــدی، مقــدمعل ــزی و نهاون  عزی

ویـت ملــی تهیــه و در اختیــار  تـرین مفــاهیم مــرتبط بــا ه  ( فهرســتی از عمــده7396) نسـاج ، (7393)

در چـارچوب مفهـومی   ، در نهایـت ، متخصصان قرار گرفت و پس از چند مرحله بررسی و اصالب

 .تدوین شد (7) به شکل جدول مؤلفهزیر  76فرهنگی و نمادها و ، های سیاسی مؤلفه یسه دسته

 
 چک لیست مفاهیم هویت ملی. 0جدول 

 زیر مؤلفه مؤلفه

 فرهنگی
 -0ی رانیا یغذا -6ی مل جشن -3 بزرگان آرامگاه -8ی مل و یخیتارهای  نمکا -7

 رانیا یشهرها -6ی مل ریاساط -1ی رانیا لبا  -4 ورسوم آداب

 رخدادها و عیوقا -6 انینظام -3 پادشاهان -8ی اسیس رهبران -7 سیاسی

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

 

برای تعیین روایـی محتـوایی    و همچنیناستفاده  3از داوری تخصصیابزار  8اییبرای تعیین رو

بدین منظور ه است. های مرتبط استفاده شدرشته نظر صاحب 0این ابزار به صورت کیفی از نظریات 

ییـد قـرار    از دیـدگاه آنـان مـورد ت   ، چک لیست مفاهیم هویت ملی طـی برگـزاری چنـدین جلسـه    

 0روش والتـز و باسـل  به صورت کمی نیـز بـا اسـتفاده از     6ی محتواییهمچنین شاخص روای. گرفت

 .شـد  =CVI 64/5که میزان میانگین آن بـرای کـل چـک لیسـت      ه( مورد ارزیابی قرار گرفت8575)

 

1. Recoding Unit 
2. Validity 

3. Professional Judgment 

4. Content Validity Index 
5. Waltz & Bausell 
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ــا در ایــن روش از متخصصــان خواســته شــد   ــاطت ــزان ارتب هــر یــک از  3و وضــوب 8ســادگی، 7می

رت چهار قسمتی به شرب زیر تعیین کنند: های موجود در چک لیست را در یک طی  لیک شاخص

 6تـا  « مربـوط اسـت  » 3، «نسـبتا  مربـوط اسـت   » 8، «مربـوط نیسـت  » 7مربوط بودن هر شاخص را از 

نسـبتا   » 8، «سـاده نیسـت  » 7ها نیز به ترتیـب  ساده بودن شاخص. مشخص کنند« کامال  مربوط است»

 7هـا هـم بـه ترتیـب از     ضح بـودن شـاخص  و وا« کامال  ساده است» 6تا « ساده است» 3، «ساده است

الزم به ذکر است . «کامال  واضح است» 6تا « واضح است» 3، «نسبتا  واضح است» 8، «واضح نیست»

 است. 19/5برابر با  CVIکه حداقل مقدار قابل قبول برای شاخص 
 

 
 

محتـوا   لیـ لرم تحفه است. ( استفاده شد7395) 0اسکات امیلیونیز از روش  6برای تعیین پایایی

درصـد   91 لیذهای  دادهبراسا  توافن آنها  بیضر پن  نفر از متخصصان قرار گرفت و اریدر اخت

 به دست آمد:

 
 

اسـتفاده  ، هاست که برگرفته از تئوری سیستم 4در این پژوهش از روش جدید آنتروپی شانون

 لهیوسـ  بهطمینان که عدم ا یریگ اندازهآنتروپی در تئوری اطالعات شاخصی است برای ه است. شد
 

1. Relevancy 

2. Simplicity 
3. Clarity 

4. Reliability 

5. William Scott  
6. Shannon 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Fdictionaries%2Fword%2F149955%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25AF%25D8%25AF-test-retest-method&ei=SxYRVemVG4vxatCRgpgF&usg=AFQjCNGt76JFqCFY5yxe4Pu76KyXtAxSGA&sig2=MxLPJPnsJV-uaYfKtURQwg&bvm=bv.89184060,d.d24


 های درسی دوره ابتدایی ایران جایگاه هویت ملی در کتاب

03 

محتوای کلیه ، این روش که به مدل جبرانی مشهور است بر اسا . شود یک توزیع احتمال بیان می

در ال استخراج شد. در ابتدا مفاهیم های مقطع ابتدایی با توجه به مفاهیم ذکر شده در جدول با کتاب

روش شـانون   گانه سهمراحل  ها قرار گرفته و سدس قالب فراوانی شمارش و در جدول ماتریس داده

 .به ترتیب انجام شد

 شود. ها از رابطه زیر بهنجار می های جدول ماتریس داده وانیافر مرحله اول:
 

 
 

تعـداد   jشـماره مقولـه =    iشـماره پاسـخگو=  F فروانی مقوله= Pماتریس فروانی =  هنجار شده

 mپاسخگو = 

هـای مربوطـه قـرار     محاسـبه و در سـتون  بار اطالعـاتی هـر مقولـه از رابطـه زیـر       مرحله دوم:

 .گیرد می

 

 
 

شماره مقوله =  iشماره پاسخگو= لگاریتم ندری =  P J = (1,2,…,n)هنجار شده ماتریس =

j = تعداد پاسخگوm 

ای که دارای  ها از رابطه زیر محاسبه و هر مقوله ضریب اهمیت هر یک از مقوله مرحله سوم:

 .ری باشد از درجه اهمیت بیشتری برخوردار استبار اطالعاتی بیشت
 

 
 

 j = شماره مقوله nها =  تعداد مقوله Ejبار اطالعاتی هرمقوله =  درجه اهمیت =

که برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و جـواب   Pijمقادیر  Ejی  الزم به ذکر است در محاسبه

شاخصی  jاما  ؛جایگزین شده است 55557/5کوچک  بی نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار
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از  .کنـد  است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام با توجه به شکل پاسخگوها مشخص مـی 

 : 7365، آذر) کنـیم  بنـدی مـی   هـای حاصـل از پیـام را نیـز رتبـه      مقولـه ، wطرفی با توجـه بـه بـردار    

75-9). 

 

هایافته
های فرهنگی  مؤلفهبه  ابتدایی ایران یهای درسی دوره کتاببه چه میزان در  سؤال اول:

 .تهیه شده است (3) و (8) های جدول داده، اول سؤالدر پاسخ به  هویت ملی توجه شده است؟

 
 پایهاولابتداییمؤلفهفرهنگیدرششتوزیعفراوانی.2جدول

 ها پایه
 مکان ارائه شکل ارائه

 جمع تمرین متن یتصویر یمتن

 17 7 15 36 31 تداییششم اب

 85 7 79 4 76 پنجم ابتدایی

 65 88 06 85 45 چهارم ابتدایی

 70 9 4 77 6 سوم ابتدایی

 15 71 03 83 61 دوم ابتدایی

 71 9 6 8 70 اول ابتدایی

 813 09 876 94 711 جمع

 

ار از بـ  813 ،ابتـدایی  یهـای دوره  در کتـاب ، دهد نشان می (8) های جدول که داده طور همان

 8/30) بـار  94درصـد( در قالـب متنـی و     6/46) بـار  711. های فرهنگی اسم برده شـده اسـت   مؤلفه

ها  مورد در تمرین 09ها و  مورد در متن در  876 ها آندرصد( در قالب تصویری بوده است که از 

مورد  65ته که با های فرهنگی داش مؤلفهها بیشترین توجه را به  پایه چهارم در بین پایه. بکار رفته بود

های دوم و  مورد در رتبه 15مورد و دوم ابتدایی با  17های ششم ابتدایی با  در صدر قرار دارد و پایه
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 مؤلفـه هـای   مؤلفهزیر  (3) جدول. مورد در رده آخر قرار دارد 71اول ابتدایی نیز با . سوم قرار دارد

 .دهد فرهنگی را نشان می

 
 های فرهنگی زیر مؤلفه. 3 جدول

 درصد
 جمع

 کل

 پایه

 ششم

 پایه

 پنجم

 پایه

 چهارم

 پایه

 سوم

 پایه

 دوم

 پایه

 اول

 ها پایه

 ها مؤلفه زیر

 تاریخی و ملی های مکان 8 74 3 76 5 79 06 80/87

 آرامگاه بزرگان 0 88 0 86 1 73 14 66/81

 جشن ملی 8 70 5 5 5 3 85 33/1

 غذای ایرانی 3 5 8 7 5 4 78 65/6

 ورسوم آداب 8 4 5 5 5 3 77 53/6

 لبا  ایرانی 3 5 0 8 5 71 81 69/9

 اساطیر ملی 5 5 5 79 1 0 37 34/77

 شهرهای ایران 5 77 5 74 4 0 36 98/73

 جمع 71 15 70 65 85 17 813 755

 

بیشـترین درصـد اشـاره زیـر مؤلفـه فرهنگـی بـه        ، مشخص اسـت  (3) طور که در جدول همان

 مـورد و شـهرهای ایرانـی بـا     06های تـاریخی بـا    مکان. درصد است 66/81بزرگان با  های آرامگاه

مورد رتبه اول و پایه  17ها نیز پایه ششم با  از نظر پایه. های دوم و سوم قرار گرفتند مورد در رتبه 36

مـورد   71کمترین میزان توجه در پایه اول قرار داشت که . مورد در رتبه دوم قرار داشت 15دوم با 

 .به چشم خورد
سیاسهی هویهت    مؤلفهبه  ابتدایی ایران یهای درسی دوره کتابسؤال دوم: به چه میزان در 

 .تهیه شده است (0) و (6) های جدول داده، ال دومؤدر پاسخ به س توجه شده است؟ملی 
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 پایه اول ابتدایی مؤلفه سیاسی در ششتوزیع فراوانی . 4جدول 

 ها پایه

 مکان ارائه شکل ارائه

 جمع تمرین متن تصویر یمتن

 13 3 15 33 65 ششم ابتدایی

 65 8 16 81 03 پنجم ابتدایی

 09 73 64 79 65 چهارم ابتدایی

 89 0 86 73 74 سوم ابتدایی

 78 5 78 4 4 دوم ابتدایی

 87 1 76 4 70 اول ابتدایی

 816 35 866 756 715 جمع

 

های سیاسی  ، مؤلفهدوره ابتدایی های در کتاب، دهد نشان می 3های جدول  که داده طور همان

مربـوط   ها آنمورد( و کمترین  65) مربوط به پایه پنجم ها آنبیشترین  ؛ کهبار ظاهر شده است 816

مـورد در   09مـورد و چهـارم ابتـدایی بـا      13هـای ششـم بـا     پایـه . مورد( بوده اسـت  78) به پایه دوم

. مورد تصویری بوده اسـت  756متنی و  مورد 715، مورد 816از این . نداههای بعدی قرار گرفت رتبه

هـای آخـر    مـورد در تمـرین   35مـورد در طـول درو  و    866هـا نیـز    مؤلفهاز نظر قرار گرفتن این 

 دهد. های مؤلفه سیاسی را نشان می مؤلفهزیر  (0) جدول. ها ظاهر شده بودند در 
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 زیر مؤلفه سیاسیتوزیع فراوانی . 5جدول 

 درصد
 جمع

 کل

 پایه

 ششم

 پایه

 پنجم

 پایه

 چهارم

 پایه

 سوم

 پایه

 دوم

 پایه

 اول

 اه پایه
 

 

 ها مؤلفه

 رهبران سیاسی 76 78 78 73 88 88 90 41/36

 پادشاهان 5 5 5 80 38 4 43 99/88

 نظامیان 8 5 73 5 77 83 69 66/71

 وقایع و رخدادها 0 5 6 84 70 88 41 60/86

 جمع 87 78 89 09 65 13 816 755

 

بـا   رهبران سیاسی، های سیاسیؤلفهدر بین م، دهد نشان می (0) های جدول که داده طور همان

در بـین  . کمتـرین میـزان را بـه خـود اختصـا  داده بودنـد       مورد 69و نظامیان با بیشترین مورد  90

 09مـورد در رتبـه دوم و پایـه چهـارم بـا       13پایه ششم با ، مورد در رتبه اول 65پایه پنجم با ، ها پایه

 مورد در رتبه آخر قرار گرفت. 78با پایه دوم . ورد در رتبه سوم قرار داشتم

 
به نمادهای ملهی ایهران    ابتدایی ایران یهای درسی دوره کتاببه چه میزان در  سؤال سوم:

 شده است؟ پرداخته 

 .تهیه شده است (1) و (4) های جدول داده، ال سومؤدر پاسخ به س
 

 ابتداییهای دوره  کتابه نمادها در مؤلفتوزیع فراوانی . 6جدول 

 ها پایه
 مکان ارائه شکل ارائه

 جمع تمرین متن یتصویر یمتن

 88 8 85 73 9 ششم ابتدایی

 84 6 88 73 73 پنجم ابتدایی

 65 85 85 85 85 چهارم ابتدایی

 83 78 77 73 75 سوم ابتدایی

 45 03 1 31 83 دوم ابتدایی

 89 1 88 86 7 اول ابتدایی

 855 96 758 786 14 جمع



 0311تان ، بهار و تابس01پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال هشتم، شماره  -دوفصلنامة علمی

08 

بـار از   855 یطـورکل  بـه ابتـدایی   یدر دوره، دهد نشان می (4) های جدول که داده طور همان

مـورد   65پایه چهـارم بـا   ، مورد در رتبه اول 45پایه دوم با ، ها در بین پایه. نمادها استفاده شده است

مـورد در رتبـه آخـر     88پایه ششم با . تمورد در رتبه سوم قرار گرف 84در رتبه دوم و پایه پنجم با 

مورد بـه صـورت مـتن     14مورد در قالب تصویر و  786، نماد بکار گرفته شده 855از . قرار گرفت

 (4)جـدول  . ها مورد اشاره قرار گرفته بودند اغلب این نمادها در طول متن در . انعکا  یافته بود

 .دهد های نمادها را نشان می مؤلفهزیر 

 
 یر مؤلفه نمادهاز. 1جدول 

 درصد
 جمع

 کل

 پایه

 ششم

 پایه

 پنجم

 پایه

 چهارم

 پایه

 سوم

 پایه

 دوم

 پایه

 اول

 هاپایه

 هامؤلفه

 پرچم 75 85 8 1 4 0 05 4/80

 سرود 5 5 5 5 0 5 0 3/8

 پول 5 38 77 5 5 6 61 7/86

 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

 

بار ظـاهر در   44نقشه ایران نمادی بود که با ، دهد نشان می (1) های جدول که داده طور همان

مـورد در رتبـه دوم و    61مورد و پـول بـا    05پرچم جمهوری اسالمی ایران با . رتبه اول قرار گرفت

. مورد ظاهر شد 45دوم با های درسی پایه  بیشترین نمادها در کتاب، ها در بین پایه. سوم قرار گرفتند

 .های دوم و سوم قرار دارند مورد در رتبه 89مورد و پایه اول با  65پایه چهارم با 
های هویت  مؤلفههریک از به ابتدایی ایران  یههای درسی دور کتابچهارم پژوهش:  سؤال

 ؟ندا به چه میزان توجه نموده، ملی

هـای درسـی    هـا در کتـاب   لفهؤهر کدام از این مارائه تصویر روشن از میزان انعکا   منظور به

 ( تنظیم شد.6های جدول ) ختل ، دادههای م پایه
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 های هویت ملی لفهؤماز  کیبه هر ایران  ییدوره ابتدا یدرس یها کتابمیزان توجه . 8جدول 

 مؤلفه

 پایه
 نمادها سیاسی فرهنگی

 مجموع

 درصد فراوانی

 94/6 44 86 87 71 اول

 79 765 06 78 15 دوم

 94/6 41 83 89 70 سوم

 94/83 714 31 09 65 چهارم

 64/74 784 84 65 85 پنجم

 88/88 744 88 13 17 ششم

 مجموع
 *** 168 790 816 813 فراوانی

 755 *** 11/84 46/34 00/34 درصد

 

 168های دوره ابتـدایی   در کتاب یطورکل به، دهد نشان می( 6) های جدول که داده طور همان

های  ، مؤلفهمورد در رتبه اول 816سیاسی با   . مؤلفههای هویت ملی استفاده شده است مؤلفهمورد از 

ها نیز  در بین پایه. مورد در رتبه سوم قرار گرفت 790مورد در رتبه دوم و نمادها با  813فرهنگی با 

مورد در  765م و پایه دوم با مورد در رتبه دو 744پایه ششم با ، مورد در رتبه اول 714پایه چهارم با 

 .های آخر قرار گرفتند مورد در رتبه 41و  44های اول و سوم با  پایه. رتبه سوم قرار گرفت

 ارائـه  (9) هـای بهنجـار شـده در جـدول     ابتـدا داده . شود می ارائهدر ادامه نتای  تحلیل شانون 

 .گردد می
 ایران ییه ابتدادور یدرس یها کتابهای بهنجار شده توجه  داده. 1 جدول

 های هویت ملی مؤلفهاز  کیبه هر 

 مؤلفه

 پایه
 نمادها سیاسی فرهنگی

 760/5 511/5 763/5 اول

 355/5 566/5 850/5 دوم

 770/5 754/5 773/5 سوم

 855/5 870/5 866/5 چهارم

 735/5 898/5 775/5 پنجم

 775/5 844/5 763/5 ششم
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از  کیهر به  ایران ییدوره ابتدا یدرس یها کتابه توجهای بهنجار شده  داده(، 9) در جدول
ها با استفاده از فرمـول مرحلـه دوم روش    داده یساز نرمالپس از . آمده است های هویت ملی مؤلفه

کـه در جـدول زیـر     آیـد  ها بـه دسـت مـی    عدم اطمینان( هر یک از پایه) شانون مقدار بار اطالعاتی
های مختل  با استفاده از فرمول مرحله سـوم   اهمیت پایهدر مرحله پایانی ضریب . آورده شده است

ای کـه دارای بـار    مؤلفـه آمـده و هـر    (75) در جدول هم آنکه  آمده دست بهروش آنتروپی شانون 
 .بیشتری برخوردار است (WJ) بیشتری باشد از درجه اهمیت (EJ) اطالعاتی
 

 های هویت ملیهمؤلفاز  کیهر مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت . 02جدول 

 ایران ییدوره ابتدا یدرس یها کتابدر 

 نمادها سیاسی فرهنگی مؤلفه

 910/5 957/5 945/5 (EJ) مقدار بار اطالعاتی

 366/5 376/5 336/5 (WJ) ضریب اهمیت

 

هـای   مؤلفـه عدم اطمینـان( از  ) دهد که بیشترین مقدار بار اطالعاتی نشان می (9) نتای  جدول
( و 910/5) هویـت فرهنگـی   مؤلفـه مربـوط بـه    ایـران  ییدوره ابتـدا  یدرسـ  یاهـ  کتابهویت ملی 

 .( بوده است957/5) هویت سیاسی مؤلفهعدم اطمینان( مربوط به ) کمترین مقدار بار اطالعاتی
دهـد کـه بیشـترین ضـریب اهمیـت از       نشـان مـی   (7) و نمـودار  (75) نتـای  جـدول  ، همچنین

 هویـت فرهنگـی   مؤلفـه مربـوط بـه    ایـران  ییوره ابتـدا د یدرسـ  یهـا  کتـاب های هویت ملی  مؤلفه
 .( بوده است376/5) هویت سیاسی مؤلفه( و کمترین ضریب اهمیت مربوط به 366/5)

 
 های هویت ملی لفهؤماز  کیهر ضریب اهمیت . 0نمودار 

 ایران ییدوره ابتدا یدرس یها کتابدر
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های هویهت   مؤلفهبه یی ایران های درسی دوره ابتدا کتابپنجم پژوهش: به چه میزان  سؤال

 است؟ملی به تفکیک هر پایه توجه نموده 

 ( تهیه شده است.77) های جدول داده، پنجم پژوهش سؤالدر پاسخ به 

 
 بهایران  ییدوره ابتدا یدرس یها کتابمیزان توجه . 00جدول 

 هیهر پا کیبه تفکهای هویت ملی  مؤلفه

 پایه

 مؤلفه
 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 مجموع

 درصد فراوانی

 06/34 813 17 85 65 70 15 71 فرهنگی

 46/34 816 13 65 09 89 78 87 سیاسی

 11/84 790 88 84 31 83 06 86 نمادها

 مجموع
 *** 168 744 784 719 41 765 44 فراوانی

 755 *** 84 33/1 35/89 69/0 46/80 83/4 درصد

 

 ارائـه  (78) هـای بهنجـار شـده در جـدول     ابتدا داده. شود می ئهارادر ادامه نتای  تحلیل شانون 

 .گردد می
 ایران ییوره ابتداد یدرس یها کتابهای بهنجار شده توجه  داده. 01جدول 

 هیهر پا کیبه تفکهای هویت ملی  مؤلفهبه 

 پایه

 مؤلفه
 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

 630/5 893/5 055/5 646/5 038/5 033/5 فرهنگی

 630/5 033/5 896/5 899/5 516/5 794/5 اسیسی

 737/5 713/5 858/5 831/5 395/5 817/5 نمادها

 

بــه  ایــران ییدوره ابتــدا یدرســ یهــا کتــابتوجــه هــای بهنجــار شــده  داده(، 78) در جــدول

ها با استفاده از فرمول  داده یساز نرمالپس از . به تفکیک هر پایه آمده است های هویت ملی مؤلفه

کـه   آیـد  ها به دست مـی  عدم اطمینان( هر یک از پایه) ه دوم روش شانون مقدار بار اطالعاتیمرحل
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هـای مختلـ  بـا اسـتفاده از      در مرحله پایانی ضریب اهمیـت پایـه  . در جدول زیر آورده شده است

ای  آمده و هر پایـه  (73) در جدول هم آنکه  آمده دست بهفرمول مرحله سوم روش آنتروپی شانون 

 .بیشتری برخوردار است (WJ) بیشتری باشد از درجه اهمیت (EJ) ارای بار اطالعاتیکه د

 
 های هویت ملی مؤلفهمقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت هر پایه به . 03جدول 

 ایران ییدوره ابتدا یدرس یها کتابدر 

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول پایه

 976/5 687/5 946/5 936/5 959/5 958/5 (EJ) مقدار بار اطالعاتی

 746/5 707/5 711/5 718/5 741/5 740/5 (WJ) ضریب اهمیت

 
هـای   عـدم اطمینـان( از پایـه   ) دهد که بیشترین مقدار بار اطالعاتی نشان می (78)نتای  جدول 

عـدم اطمینـان(   ) ( و کمتـرین مقـدار بـار اطالعـاتی    946/5) مربوط به پایـه سـوم   ایران ییدوره ابتدا

دهد کـه   نشان می (8) و نمودار (73) نتای  جدول، همچنین. ( بوده است687/5) ایه دوممربوط به پ

( و کمتـرین  711/5) مربـوط بـه پایـه سـوم     ایـران  ییدوره ابتـدا های  بیشترین ضریب اهمیت از پایه

 .( بوده است707/5) ضریب اهمیت مربوط به پایه دوم

 

 
 ایران ییدادوره ابت یدرس یها کتابضریب اهمیت . 1نمودار 

 هیهر پا کیبه تفکهای هویت ملی  مؤلفهبه 
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 گیری نتیجه
دهـد و در   هویـت ملـی را تشـکیل مـی    ، هویت دو جنبه فردی و جمعی دارد که جنبه جمعـی 

با توجه به اهمیت . کندخود را به سرزمین و اعتقادات ابراز می فرد احساسات و وفاداری، قالب آن

تا از طـرق مختلـ  ایـن     اند تالشمسئوالن در ، فراد جامعها تک تکوجود احسا  هویت ملی در 

 .ویژه کودکان و نوجوانان تقویت کرده و توسعه بدهنداحسا  را در بین افراد جامعه به

تواند باعـث دسـتیابی   آموزان در دوران تحصیل میگیری احسا  هویت ملی در دانششکل

ایجاد پیشـرفت  ، نظر ملیه وحدت و اتفاقرسیدن ب، هایی از جمله نوسازی هویت فرهنگیبه ارزش

، فیـاض ) و جلوگیری از تهاجم فرهنگی شـود  ینظام آموزشو توسعه در جامعه و ایجاد وحدت در 

مجمـوع فراوانـی   ، های اول تا ششم پایه ابتـدایی  های هویت ملی در کتابمؤلفهدر بررسی  .(7369

سیاسـی   مؤلفـه سـهم  ، مـورد  813نگی فره مؤلفهمورد است که از آن سهم  186مفاهیم هویت ملی 

 مؤلفـه پایه چهارم بیشترین مـورد را در  ، هامورد است که در بین پایه 790مورد و سهم نمادها  816

سیاسی و پایـه دوم بیشـترین مـورد را در نمادهـا بـه       مؤلفهفرهنگی و پایه پنجم بیشترین مورد را در 

 .استخود اختصا  داده 

فرهنگـی   مؤلفـه بـه   های درسی دوره ابتـدایی ایـران   کتابیزان در به چه ماول  سؤالدر پاسخ 

 ریاسـاط ، هـای تـاریخی   های هویت ملی همچـون مکـان  مؤلفهتوجه شده است؟ بررسی هویت ملی 

هـای   هـای بزرگـان و مکـان    هـای ایرانـی نشـان داد کـه آرامگـاه     شهرها و لبا ، ورسوم آدابی، مل

فرهنگـی   مؤلفـه  در ایـن بررسـی  . ارد مد نظر بـوده اسـت  تاریخی و شهرهای ایران بیشتر از سایر مو

 مؤلفـه را پایه چهارم و کمتـرین را در پایـه اول ابتـدایی داریـم و بیشـترین زیـر        مورداشارهبیشترین 

درصـد از مفـاهیم در    6/46هـای پایـه ابتـدایی جمعـا       در کتاب. به آرامگاه بزرگان است شده اشاره

که در قالب متن  شده استهویت فرهنگی اشاره  مؤلفهیر به درصد در قالب تصو 8/30و  قالب متن

زیرا بیشـتر مفـاهیم از طریـن تصـاویر بهتـر       ؛ناچیز است ریتصوتوان گفت مناسب ولی در قالب می

هـای اول و دوم کـه توانـایی خوانـدن کودکـان      شوند مخصوصـا  در پایـه  انتقال و آموزش داده می

صالحی عمرانی و شکیباییان نیـز در پـژوهش   . (7398، و عزیزی زاویه) ها استتر از سایر پایهپایین

های دیگـر  مؤلفههای ابتدایی بیشتر ناظر به نمادها است و  که تصاویر در کتاب اندخود عنوان داشته

همچنـین   .(16 :7364 عمرانـی و شـکیباییان  صـالحی ) انـد  هویت ملی بیشتر در قالب متن ارائه شـده 
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هـای هویـت ملـی    مؤلفـه اند که توجه متوازنی بـه  خود عنوان کردهدرویشی و احمدی در پژوهش 

ها مانند پـرچم  مؤلفههای ایرانی نسبت به بقیه دارند که به آثار تاریخی و لبا و بیان می نشده است

 .(83 :7397، درویشی و احمدی) شده استو سرود ملی توجه اندکی 

 مؤلفـه بـه   درسـی دوره ابتـدایی ایـران   هـای   کتاببه چه میزان در دوم  سؤالدر بررسی پاسخ 

در پایـه   مؤلفهمیزان اشاره به این بیشترین ها نشان داد که  یافته توجه شده است؟سیاسی هویت ملی 

بوده  موردتوجهرهبران سیاسی بیشتر  مؤلفهزیر  .است بودهدر پایه دوم کمترین میزان اشاره پنجم و 

اضـافه  ، عنـوان تعلیمـات اجتمـاعی بـه مجمـوع درو       کتـابی بـا  ، از پایه سوم ابتدایی به بعد. است

روابط ، شود که هدف عمده این کتاب پرداختن به ابعاد سیاسی و حکومتی از قبیل قانون اساسی می

تیییر زیـادی در   ،که در پایه سومده است این مورد باعث ش .متقابل دولت و ملت و نظایر آن است

این پایه با یک سیر صعودی از بقیه  ، بطوریکهبیاید به وجودا ه سیاسی بین این پایه و سایر پایه مؤلفه

در . سیاسـی دیـده شـده اسـت     مؤلفـه در پایه ششـم نیـز میـزان مناسـبی از      .ها پیشی گرفته است پایه

سیاسـی بـوده    مؤلفـه که در پایه پنجم بیشترین توجه به  آمده دست بهنیز این نتیجه  پژوهش نوشادی

 .(745 :7395 ،نوشادی) است

به نمادها توجه شده  های درسی دوره ابتدایی ایران کتاببه چه میزان در سوم:  سؤالدر پاسخ 

ها نشان داد که پایه دوم بیشترین و پایه ششم کمترین میـزان توجـه را بـه نمادهـا داشـته       یافته است؟

 صـورت  بـه اسـت و  مورد از کل متن و تصویر ارائـه شـده    89از این نمادها در پایه اول فقط . است

زاده نیـز از آن  نیـز هاشـمی و قربـانعلی    قبال  کهاین موردی . استها پراکنده شده نامنظم در بین پایه

 مؤلفـه در پایه دوم بیشـترین توجـه بـه ایـن      .(91 :7398، زادههاشمی و قربانعلی) سخن رانده بودند

، اسـت کـه در تصـاویر    این امـر حـاکی از آن  . ها و متن درو  به نمادها شده بود آن هم در تمرین

در  مخصوصا این در حالی است که تصاویر در میزان یادگیری . توجه اندکی به این مهم شده است

در پایه ششم کمترین میزان اشاره به این مهم شـده  . سنین ابتدایی از اهمیت باالیی برخوردار هستند

یـرا کـه   ز؛ باشدداشته  مؤلفه این در حالی است که پایه ششم باید توجه شایان توجهی به این. است

ایـن  . یک شده و باید بیشـتر نمادهـای ملـی کشـور خـود را بشناسـد      کودک به مرحله نوجوانی نزد

موردی بود که در پژوهش فیاض و قوشچی بدان اشاره شده بود و آنان معتقد بودند که به نمادهای 

، هـا  در این بخـش از یافتـه   .(00: 7369 ،ایمانی و قوشچی) ملی در حد قابل قبولی توجه نشده است
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آنـان نیـز معتقـد     چراکـه همسوسـت  ی و احمدهای پژوهش درویشی  های این پژوهش با یافته یافته

 .(83 :7397، درویشی و احمدی) است بودند که به نمادها ملی توجه چندانی نشده

ریـک از  هبـه  های درسی دوره ابتدایی ایـران   کتابچهارم که به چه میزان  سؤالدر پاسخ به 

، هـای نمادهـا  مؤلفـه سیاسی بیشترین رتبه را در بین  مؤلفه است؟های هویت ملی توجه نموده  مؤلفه

تـوان بـه خـاطر کتـاب تعلیمـات      اسـت کـه ایـن را مـی     فرهنگی را به خود اختصـا  داده ، سیاسی

نیـز  های دیگر مؤلفهباید از نظر  که یدرحال. اجتماعی که مختص سیاست و عوامل آن است دانست

 .کودکان را آگاه ساخت

هـای   مؤلفـه بـه  های درسی دوره ابتـدایی ایـران    کتابپنجم که به چه میزان  سؤالدر پاسخ به 

 مؤلفـه ها نشان داد که مقدار بار اطالعاتی از  یافته است؟هویت ملی به تفکیک هر پایه توجه نموده 

و کمترین مقدار بار اطالعـاتی  هویت فرهنگی  مؤلفههای دوره ابتدایی مربوط به  هویت ملی کتاب

ها نشان داد که بیشترین بار اطالعاتی پایه ابتدایی مربـوط   یافته. هویت سیاسی است مؤلفهمربوط به 

 کـه  نیـ ا لیـ بـه دل در پایـه دوم  . به پایه سوم و کمترین مقدار بار اطالعاتی مربوط به پایه دوم اسـت 

رود کـه از نظـر بـار    انـد زیـاد انتظـاری نمـی    کودکان تازه توانایی خواندن و نوشتن را کسب کرده

افـزایش   لیـ بـه دل های پـنجم و ششـم   اطالعاتی مقدار زیادی را به خود اختصا  دهد ولی در پایه

 مشـاهده نشـده   نیچنـ  نیاها باید بار اطالعاتی نیز افزایش یافته باشد که  حجم درو  و تعداد کتاب

از تحقیقـات   آمـده  دست بههای هماهنگی. عهده دارداست و این حجم بار اطالعاتی را پایه سوم به 

های دوره  حاکی از آن است که از لحاظ بعد هویت ملی در کتاب ینوع بهپیشین و پژوهش حاضر 

هـا  های فرهنگی و نمادها مانند افسانهمؤلفهاست و این غفلت از نظر  ابتدایی تیییری صورت نگرفته

 .دهند بیشتر استت ملی را تشکیل میهای ملی که بخش مهمی از هویو اسطوره

 

 پیشنهادها

بـرای حـل مسـائل و مشـکالت     ، های پـژوهش  با توجه به یافته، در راستای تقویت هویت ملی

 گردد: موارد زیر پیشنهاد می شده ییشناسا

 هـای سـوم   هـای درسـی پایـه    با در نظر گرفتن توجه کمتر کتـاب (، 7) های جدول مطابن یافته

ضروری است که میـزان توجـه بـه ایـن     ، مورد( 85) و پایه و پنجم (مورد 71) اولپایه ، مورد( 70)



 0311تان ، بهار و تابس01پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال هشتم، شماره  -دوفصلنامة علمی

16 

ها نگاه متوازنی نسبت بـه مفـاهیم فرهنگـی اعمـال      در پایه سوم نیز افزایش یابد و در همه پایه مؤلفه

 .گردد

ها الزم است میزان توجه  های سیاسی با سایر پایه مؤلفهبا توجه به اختالف فاحش پایه دوم در 

هـا فـراهم    مؤلفهها به همه  تا به نوعی نگاه متوازنی در همه پایه افتهی شیافزادر این پایه  مؤلفهه این ب

 .شود

رود و بـا   سرود ملی نماد اصلی هویت ملی و اتحاد یـک کشـور بشـمار مـی     که نیابا توجه به 

هـا از ایـن    ایر پایـه ابتدایی توجه شده و در سـ  0های پایه  به این مهم فقط در کتاب که نیاعنایت بر 

 .ها نیز توجه خاصی مبذول گردد گردد به این مهم در سایر پایه می پیشنهاد ،مهم غفلت شده است
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