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 ابتدایی دوره اجتماعی مطالعات کتب در ملی هویت به توجه میزان بررسی

 
  دکتر یداله خرم آبادی

  سارا رمضانخانی

  چكیده مقاله

ژوهش حاضر تحت عنوان بررسی ميزان توجه به هویت ملی در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی می باشد  پ

می ( زبان، دین، آداب و رسوم و پيشينه تاریخی ) هدف از پژوهش ، اندازه گيری ميزان توجه به مولفه های ملی . 

 . باشد 

جامعه آماری کتب . وری اطالعات استفاده گردیده است برای اجرای پژوهش از روش تحليل محتوا جهت جمع آ

در سال ( مطالعات اجتماعی پایه سوم ، پایه چهارم و پایه ششم ) مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی که شامل 

. می باشد و محتوای کتب فوق که شامل متن و تصویر است مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است  49-49تحصيلی 

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش کتب . ود بودن جامعه آماری نمونه گيری صورت نگرفته است به علت محد

) و در وش تحليل محتوا از تكنيك های آمار توصيفی . مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ، فرم تحليل محتوا باشد

 .ستفاده شده است برای تجزیه و تحليل داده ها ا( فراوانی ، درصد فراوانی و نمودار ستونی 

 :با توجه به مطالب فوق پژوهشگر در پی پاسخ به سواالت پژوهشی زیر است 

 به چه ميزان در کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم به هویت ملی توجه شده است؟ - 

 از مولفه های هویت ملی به چه ميزان به زبان ، آداب و رسوم، دین و پيشينه تاریخی توجه شده است ؟ - 

درصد   94/1نتایج حاصل از یافته های پژوهش بيانگر آن است که در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی 

درصد به مولفه ی  2 /99درصد به مولفه ی زبان،  9 /94به هویت ملی توجه شده است  و از مولفه های هویت ملی 

 . ه مولفه ی پيشينه تاریخی توجه شده است درصد ب 99/ 9درصد به مولفه ی آداب و رسوم ،  1 /94دین ، 

 هویت ملی ، مطالعات اجتماعی ، دوره ی ابتدایی: کليد واژه ها 
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 مقدمه 

از یك سو شبكه جهانی .مسئله حفظ هویت های ملی به یكی از واکنش های عليه جهانی شدن تبدیل شده است

اه خود را از دست می دهند و از سوی دیگر دولت های مرزهای زمان و مكان را نابود می سازد وفرد و جامعه پایگ

چنانكه برخی عصر جهانی شدن را  عصر خيزش دباره ملی .ملی کوشش می کنند تا خللی به هویتشان وارد نياید

یعنی به واسطه جهانی شدن هویت های ملی و محلی در نقاط گوناگون جهان دباره در حال احياء .گرایان می دانند

 .شدن  هستند

مفهوم هویت ملی در درجه نخست با ایده یگانه بودن ملت و احساس تعلق به یك جامعه تاریخی به خصوص پيوند 

می خورد ونفس وجود هویت ملی به شخص اجازه می دهد که مكانی جغرافيایی داشته و خود را به یك هویت 

 (94،ص 999 احمدی،.)جمعی سرزمينی مربوط کند

و نوآوری وحفظ وارائه این سنت ها به نسل های بعد، به مرور زمان یك فضای معنایی  تداوم خاطره ها با الگوسازی

 .ایجاد می کند و این روند، نقش حياتی در تكوین هویت ملت ها و بقای آنها ایفا    می کند

و  بر همين مبنا نوعی ميراث نمادین در چارچوب های مختلف هویتی مانند، قوميت ها، ملت ها، طبقات اجتماعی

جنسيت ها شكل می گيرد و این ميراث های نمادین به مرور هویت ملی یك سرزمين و قدرت مشروعيت بخش 

 (91،ص999 احمدی، .)مردم آن می شود

 بیان مسئله

ی برخی نویسندگان مانند دیوید ميلر، آنتونی اسميت، جان آرمسترانگ و غيره .تالش هایی از س 442 در دهه ی 

این نویسندگان هویت ملی را از زوایای مختلف تاریخی و فرهنگی . ملی صورت گرفتبرای احيای نقش هویت 

به عقيده آنان با وجود روندهایی مانند جهانی شدن ومحدود شدن نقش . وسياسی موضوع بررسی خود قرار دادند

 ( 99،ص999 احمدی،.)دولت ها در عرصه روابط بين الملل اهميت هویت ملی در حال کاهش نيست

ترین و عميق ترین انگاره های هویت ملی کشور در فرهنگ آن کشور تجسم یافته است و فرهنگ یك قوم را می بارز

 .                             توان از بسترهای زبان،دین، نژاد، آداب و رسوم و پيشينه ی تاریخی دید

هد درس مطالعات اجتماعی می باشد یكی از درس هایی که به طور مستقيم برنامه های ذکر شده را آموزش می د

محورهای مطالعات اجتماعی،اهميت جهان مجاور وشرایط زندگی بر وری فكر، شناخت خود، کيفيت زندگی و اعتقاد 

شورای وقت مطالعات اجتماعی دفتر برنامه ریزی وتأليف کتب درسی ایران تعریف  919 درسال . به آینده می باشد

دانشی که از تعامل انسان با محيط های اجتماعی،فرهنگی وطبيعی تحوالت : ارائه داد زیر را برای مطالعات اجتماعی

بحث می ( سياسی، اقتصادی، فرهنگی و محيطی ) زندگی بشر در گذشته، حال و آینده و جنبه های گوناگون آن 

 (994،49 نجفی، .)کند

در  4 4 مطالعات اجتماعی ابتدا در سال ملكی و معافی در مورد برنامه درسی مطالعات اجتماعی می نویسند درس 

این    4 کشور آمریكا با هدف آماده کردن افراد جامعه به عنوان شهروندانی تأثير گذار به وجود آمد و در سال 

 (  ،ص999 گوازی،.)درس مشروعيت قانونی یافت

اجتماعی یك جامعه به کتاب های درسی اسناد رسمی ومعتبری می باشندکه ترجمه ی ارزش های دینی، اخالقی و 

بنابراین در عصرچالش جهانی شدن وهویت های ملی واهميت برنامه درسی مطالعات اجتماعی و . شمار می روند

اهميت دوره ی ابتدایی به عنوان یكی از زیر بنایی ترین دوره های آموزش، پژوهش حاضر کتاب های مطالعات 

تلقی هویت ملی به عنوان محور اصلی برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی را بررسی می نماید وبا 
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در . اجتماعی و تلقی جهانی شدن به عنوان روندی اجتناب ناپذیر در پی پاسخگویی به این سوال اصلی می باشد

 کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی چه اندازه بر هویت ملی توجه شده است؟

 مبانی نظری 

یك تمدن کهن جزء معدود مللی است که در آن هویت های ملی به صورت یكپارچه تا به امروز کشور ما به عنوان 

با توجه به این نكته،یكی از مهمترین وظایف .ادامه یافته و از این رو روایت ایرانی بودن از غنای زیادی برخوردار است

ریق برنامه ریزی های سياسی و فرهنگی فرهنگی کارگزاران سياسی و فرهنگی می تواند تقویت این خود آگاهی از ط

این امر نه تنها برای حفظ هویت ملی حياتی است بلكه برای نو سازی و توسعه اقتصادی وسياسی .و آموزشی باشد

 (94،ص999 احمدی،.)مستقل کشور در آینده و موقعيت ایران در نظام بين المللی اهميت زاید الوصفی دارد

 هویت ملی 

به مفهوم اتحاد با ذات و حقيقت خویش و یا یكی « یت»به معنای کيستی و« هو»ای عربی استهویت در اصل واژه 

 .بودن موصوف با صفات اصلی و جوهری مورد نظر تشكيل شده است

هویت از مفاهيم بنيادین علوم اجتماعی است و در جامعه شناسی آن را به معنی چيستی می دانند و تعبير پاسخ  به 

هویت پدیده ای تاریخی و اجتماعی است که یك سر آن درون فرد و به آگاهی و . بازگو کرده اند  ماهيت را برای آن

 .منزلت او گره خورده است و سر دیگر آن در جامعه قرار دارد

از آن جمله ... انسان ها دارای هویت های مختلفی هستند که هویت فردی، اجتماعی، ملی، مذهبی، قومی و

 (94ص994 عليخانی.)اند

هویت ملی یك سزمين،الهام گرفته از ویژگی های محيط جغرافيایی،جهان بينی،خواست ها وآرزوها ،غم های 

اشرف .)است که به آن ملت ، تشخيص و هویت متفاوتی با دیگران می بخشد... مشترک، احساسات و اعتقادات و 

 ( 9ص 94 نظری و باقری

نگی برخوردار است و هر یك از طوایف و اقوام به حفظ کليت ایران به دليل موقعيت جغرافيایی اش از تنوع فره

می توان گفت . ایرانی عالقه مند بوده اند و این کليت در اعصار متمادی به صورت اعجاب آوری حفظ شده است

هویت ملی ایرانيان مجموعه ای در هم تنيده از عناصر زبانی، دینی و قومی است که در مجموع زندگی مسالمت آميز 

یكی از مختصات هویت های ملی ایران تنوع طولی و عرضی آن . ا در گذر زمان در کنار یكدیگر تجربه کرده اندی ر

ایرانيان در طول تاریخ حيات خود به دليل موقعيت خاص جغرافيایی در داد و ستد دائم فرهنگی با دیگران به . است

آميزه ای از هویت های فرهنگی مختلف بشری  همين امر سبب  می شود تا هویت های ملی ایران. سر برده اند

                (    4 ،ص994 زهيری،.)شود

معموالً ملت هایی که از جانب غير احساس خط می کنند مسئله هویت بر ایشان . هویت مفهومی انفعالی است

ت و همچنين دارای هویت از ابعاد گوناگون قابل بررسی اس.برجسته تر شده و در واقع نگران هویت خود می شوند

 (94ص999 مسكوب،.)مولفه های مختلفی می باشد

شكل گيری خود آگاهی ملی درميان ایرانيان از اواخر قرن سوم شروع شد که انعكاس آن گردآوری و ثبت شاهنامه 

و برخی آثار تاریخی دیگر مثل تاریخ بلعمی بر مرکزیت تاریخ در شكل گيری ( نوعی تاریخ اساطيری،حماسی)ها 

به پادشاهی رسيدن خاندان های ایرانی و استقالل نسبی از خالفت بغداد در اوایل قرن چهارم .ویت تأکيد می کنده

هویت ایرانی در این دوره مانند درخت تازه ای است که بر زمين . نشان دهنده سير فزاینده خود آگاهی ملی است 

 ( 94ص999 مسكوب،.)بودخاطرات قومی ایرانيان و در آب و هوای اسالم پرورش یافته 
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موضوع هویت به طور عام و هویت ملی به طور خاص از جمله بحث های مطرح در علوم اجتماعی سال های پایانی 

در مقایسه با دو قرن پيش از آن حجم آثار انتقال یافته پيرامون هویت و به تبع آن مليت در .قرن بيست و یكم است

در سطح جهانی چند مسئله عمده باعث توجه پژوهشگران به هویت ملی  .دو دهه ی اخير بسيار بيشتر بوده است

یكی از این مسائل دگرگونی های کسترده سياسی و اقتصادی فرآیند دموکراسی شدن و جنبش های . شده است

در کنار این .جامعه مدنی در اروپای شرقی و در نهایت فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و پایان جنگ سرد بوده است

رگونی ها شتاب گرفتن فرآیند جهانی شدن در دهه های پایانی قرن بيستم و گسترش چشمگير فن آوریهای دگ

اطالع رسانی و دسترسی آسان به اطالعات و جابجایی گسترده جمعيتی در جهان باعث طرح مسئله هویت ملی در 

ثير فناوری های ارتباطی و بحث هایی چون تضعيف قدرت و کنترل دولت،تأ.محافل پژوهشگاهی و دانشگاهی شد

اطالعاتی بر کم رنگ شدن مرزها و پر رنگ شدن هویت های ملی و گاه قومی در کشورهای تازه تأسيس چند 

 . مليتی،موضوع مليت و هویت ملی را به یكی از مسائل عمده پژوهشی در رشته های گوناگون تبدیل کرده است

پيوند ودن ملت و احساس تعلق به یك جامعه تاریخی به خصوص مفهوم هویت ملی در درجه نخست با ایده یگانه ب

خود را به یك هویت و  مكانی جغرافيایی داشته نفس وجود هویت ملی به شخص اجازه می دهد که و  خورد می

 (94،ص999 احمدی،.)جمعی سرزمينی مربوط کند

های بعد به مرور زمان یك فضای معنایی  تداوم خاطره ها با الگو سازی و نوآوری و حفظ و ارائه این سنت ها به نسل

بر همين مبنا نوعی ميراث . ایجاد می کند و این روند،نقش حياتی در تكوین هویت ملت ها و بقای آنها ایفا می کند

نمادین در چارچوب های مختلف هویتی مانند ، قوميت ها،ملت ها، طبقات اجتماعی و جنسيت ها شكل می گيرد و 

ین به مرور هویت ملی یك سرزمين و قدرت مشروعيت بخش مردم آن می این ميراث های نماد

 (91،ص999 احمدی،.)شود

رخداد انقالب . موضوع هویت ایرانی در دهه ی سوم انقالب اسالمی در کشور ایران از اهميت ویپه ای برخوردار شد

و اجتماعی مسئله هویت ملی  و پيامدهای ناشی از آن در عرصه ی فرهنگی، سياسی 919 اسالمی در ایران در سال 

سياست های خارجی و داخلی آرمان خواهانه مبتنی بر ارزش های دینی، رشد هویت های فرا .را تحت تأثير قرار داد

همزمان با این عوامل داخلی، رشد حرکت ها و ایدئولوپی های .و بعد ها فرو ملی را به دنبال داشت( اسالمی) ملی 

در این ميان گرایش های دو مكتب . حساس شدن مسئله هویت و مليت ایرانی منجر شد الحاق گرایانه در منطقه به 

 (99،ص999 احمدی،. )پان عربيسم و پان ترکيسم بيشترین تأثير را بر مسئله هویت و مليت گذاشت

عصر گریز ناپذیر جهانی شدن یعنی الحاق هویت های ملی در یك فرهنگ جهانی به عقيده ی بسياری از صاحب 

کشورهای جهان با ادغام شدن در یك جامعه جهانی به فكر احيای . ران باعث خيزش دوباره ی هویت ملی گردیدنظ

 . هویت های ملی خویش بر آمدند و مسئله هویت ملی در تمامی کشورها به عنوان چالشی جدید مطرح گردید

 زبان 

بومی و مادری  افراد یكی از عوامل زمينه ای زبان . بخش انكار ناپذیری از متن فرهنگی قوميت ها،زبان آن هاست

است که فرد با تشخيص تمایز آن با اقوام دیگر و تشابه آن با هم زبانان خود،در راه تشخيص و تفكيك قومی خود 

با این توصيف می توان ادعا کرد که انواع سياست هایی که در سطوح ملی کشورهای مختلف برای .قدم بر می دارد

ش زبان های قومی اعمال می شود، خواسته یا ناخواسته بر فرآیند شكل گيری هویت ملی تأثير قبض و بسط آموز

اسالمی )زبان در عمده ی رویكردهای نظری به مقوله هویت ملی جزء نخستين مولفه ها به شمار می رود .گذار است

 (99،ص992 ندوشن،
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ملی ایران به شمار می رود انتخاب زبان فارسی  زبان و ادب فارسی از مهم ترین و کارساز ترین ظرفيت های هویت

در مقام محور اساسی هویت ملی،نه از روی جهل و تعصب و نه از روی کينه توزی به زبان های دیگر انجام یافته 

است،بلكه این انتخاب آگاهانه براساس نيازهای اجتماعی و تاریخی و از روی احساس مسئوليت چهره بسته 

نفكران، نخبگان، عالمان و شاعران از روی وظيفه ملی و برای رشد فرهنگی و فكری مردم و نویسندگان ، روش.است

جلوگيری از پراکندگی و گسيختگی جامعه دست به چنين کاری زده اند به کاری که البته مورد پذیرش همه مردم 

 ( 9 ص  999 فالح .) ایران بوده است

هویت می کند بلكه این زبان چون با فرهنگ و ارزش و هنجارهای البته صرف استعمال زبان فارسی نيست که ایجاد 

 (99، ص  999 مروار . )مختلف پيوند خورده است نقش اساسی در هویت ایرانی ایفا می کند

  تاریخی پیشینه

 ای مولفه ملی، فرهنگ کنار در و گيرد می خود به نيز فلسفی  ای جلوه  گاه تاریخی پيشينه ی مولفه به توجه

 تجارت انباشت طول در بخشی هویت مهم منابع از یكی ایران فرهنگی تاریخ. آید می شمار به هویت در اساسی

 شناخت گرچه البته گيرد می    بر در رانيز اسالمی ایران بلكه باستان ایران در تنها نه که آید می شمار به ایرانيان

 عميق از پرده زبان، هویتی ی مولفه ولی است روبرو دشواری با باستان ایران ویژه به گذشته فرهنگی تاریخ دقيق

 خدای»شاهنامه و فردوسی منصوری،شاهنامه شاهنامه ابو به توان می آن از که دارد می بر تاریخی های الیه ترین

 ( 94  ،ص 999 روحانی،  و آشنا. ) کرد اشاره(  اسالم از پيش)« ها نامك

 مشترک مشكالت و نيازها با ساکنانی برای را مشترکی تاریخی سرنوشت خاص، جغرفيایی محيط در شدن واقع

 یك که ایران جغرافيای در تأمل با این و نماید پدیدار آنان برای دوره ها تمامی در را هویتی توانسته و نموده ایجاد

 قبل ایران ورسوم فارسی،آداب زبان وادبيات و ایران باستانی فرهنگ چون هایی بامولفه و بوده فرهنگی جغرافيای

  (94و 99،ص991 تویسرکانی، فوزی.)نيزدرآميخته است ازاسالم

 دریای آب زیر در باران دوره در شود می خوانده ایران نام به امروز که سرزمينی آمده بعمل های پژوهش براساس

 بيرون آب از مرتفع نقاط و قلل آبها، تبخير و بارندگی شدن کم نتيجه باران،در دوره پایان از پس.داشت قرار تتيس

 این ساکنان جمله بشر،از زندگی برای مساعد محيطی ، داخلی های دریاچه و خشكی ها پيدایش با باالخره.آمد

 ( ص ، 99 افشار،.) شد فراهم سرزمين

  دین

 متفاوت ای خاورميانه جوامع سایر با ایران در سياسی نظام و دولت ماهيت نيز و مليت و دین ی رابطه بحث پيشينه

  اسالمی خالفت چارچوب در و بوده دینی ماهيت دارای اصوالً دولت ها خاورميانه در حاليكه در.  است بوده

 خالفت یا عباس بنی و اميه بنی دوران در اعراب خالفت بستر در توان می را این و یافتند می هویت و موجودیت

 . کرد مشاهده عثمانی ترکان

 عين در و بودند استوار ایرانی مليت های پایه در نوعی به اسالم از بعد سراسری یا و محلی های حكومت ایران در

 و تاریخ به بيشتر خود مشروعيت توجيه برای اعراب، خالفت به غزنویان و طاهریان نظير آنها از برخی وفاداری

 عالوه سامانيان و بویه آل ، صفاریان ویژه به ایران های حكومت سایر.  جستند می توسل اسالم از پيش ایران اساطير

 پرخاستند آن با نظامی رویارویی به گاه و داشتند دشمنی سر نيز خالفت با ، خود ایرانی های ریشه بر تأکيد بر

 (49ص999 احمدی،.)
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 تاریخی آثار و داشت وجود مردم زندگی در هميشه ایرانی ملی و دینی عنصر ميان سازگاری اسالم از پس ایران در

 این بيانگر دیگر ی نویسنده دهها و بلخی ابن اصفهانی، حمزه ، طبری جریر بن محمد همچو بزرگی نویسندگان

 طریق از را ایران ملی تاریخ ، آنها از تقليد عرببه نویسندگان گاه حتی و ایرانی مورخان.  است بوده سازگاری

 احتمالی سلبی حمالت گزند از را آن و بخشيده تقدس ی جنبه اسالمی و دینی نگاری تاریخ با آن ساختن خویشاوند

 طبق بر زمين روی بر انسان اولين)  کيومرث همچون تاریخ ای اسطوره های چهره دانستن برابر.  اند کرده حفظ

 خاندان دادن ربط یا و  ابوالبشر آدم حضرت با(  ها نامه آئين و ها نامه خدایان چون پهلوی آثار و فردوسی شاهنامه

 . است بوده ایران در مليت و دین سازگاری این از حاکی پيامبر نوح حضرت با ایران ای اسطوره قهرمان رستم

 (49، ص 999 احمدی، )

 زرتشت دین ای دوره در و بود موحد ایرانی ، اسالم از قبل.  است بوده ایران در مطلوب هویت از جزئی هميشه دین

 نيامده وجود به  اجتماعی حرکتی هيچ ما معاصر تاریخ در.  است شده می محسوب ایرانيان دینی هویت از جزئی

 . باشد داشته محوری تأثير آن در دیانت آنكه مگر است

 و افراد سرزمين این در.  است اسالمی هویت هم آن و دینی همچنان ما هویت بنيادی و اساسی ویژگی بنابراین

 کشور این تاریخ در بسزایی تأثير که اند ساخته را ایرانی هویت آنهایی اما ، اند کرده زندگی بسياری های اقليت

 (9 ،ص942 کچویان،. ) اند داشته

 آداب و رسوم 

آداب و رسوم به مجموعه ای از رفتارها کفته می شود که در طول تاریخ شكل و از اسطوره های کهن مایه گرفته 

طبعاً آداب و رسوم شرقی با ملل غربی . نوع برگزاری آن ، نوع فرهنگ یك ملت ، قوم و نژاد را نشان می دهد .است

تفاوت داشته و سنت های برگزاری آن ، اختالفات کم و بيش دارد برای حفظ یك هویت ملی ، برای دميدن روح 

انسانی و طراوت به مردم یك مرز و بوم ما نياز به حفظ و گسترش سنت های خوب و دیرینه آن دیار را 

 (944،ص994 نجفی،.)داریم

احترام . ش کلی می توان مجموعه آداب و رسوم قدیمی و کهن قومی و ملی را گستره سنت تعریف نمود در یك نگر

همانطور که امام علی . به آداب و رسوم جامعه از مسائلی است است که حفظ آن در حفظ هویت ملی ضروری است 

 (949،ص994 نجفی)« سنت های مردم مصر را محترم بشمار » به مالك اشتر فرمود ( ع)

کشور ما ایران آداب و رسوم کهنی دارد که شناختن فلسفه هر کدام از آنها ما را به پاکی و یكتا پرستی نياکانمان 

ادبيات،دین وفرهنگ درخشان این مرز و بوم، مردم کشورهای متمدن آن روز را به سوی راستی، . رهنمون می سازد

آنجا که یونانيان کتاب پر ارج اوستا را به یونان برده و از برکات تا .درستی،دانش،خرد اعتقاد و ایمان دعوت کرده است

 ( ،ص999 رضایی،.)مندرج در آن اسطوره ها و سقراط ها و افالطون ها پدیدار گشته اند

دروغگویی و .در کهن ترین روزگارها ایرانيان کتا پرست بودند و هرگز به بت پرستی و خرافه پرستی روی نياورده اند

ادیبان رسيس ایرانی . کاری بد و گناهی بزرگ می دانسته اند واز ستم و بيداد دوری       می جستند ناراستی را

جشن ها و شادی های مردم ایران باستان .شعرهای موزون سروده و در ادبيات و هنر پيشروی تمامی ملت ها بوده اند

انه تكانی و علل آن، چهارشنبه سوری و که در روزهای گوناگون سال برپا می شد،عيد نوروز و ریشه های آن، خ

درست کردن آتش ، سيزده بدر و گره زدن علف،چيدن هفت سين و صدها آداب و رسوم دیگر که همگی تمدن مردم 

ایران باستان و اینكه همه ی آداب و رسوم آن زمان با یاد اهورا مزدای یكتا بوده است،ما را به این نتيجه می رساند 
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م باستانی ایران نه تنها هيچ آسيبی به دین مبين اسالم نزده است بلكه همين آداب پاک و حق که حفظ آداب و رسو

 (9، ص999 رضایی،.)جویانه ایرانيان باعث پذیرفتن دین اسالم گشته است

 روش پژوهش 

در این پژوهش از روش تحليل محتوی کمی و کيفی برای توصيف محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی 

تحليل محتوای کتاب های درسی یكی از راه های دست یافتن به اهداف شناختی،عاطفی .تدایی، استفاده شده استاب

و مهارتی آموزش و پرورش می باشد که با مطالعه و شناخت وضع موجود از یك طرف ، و شناخت وضع مطلوب از 

 .می شود  طرفی دیگر ، باعث توانمندسازی ساختارها و برنامه های کتاب های درسی

 جامعه آماری 

می باشد که شامل     949 در پژوهش مورد نظر جامعه آماری کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در سال 

مطالعات  -9صفحه  44مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی  - صفحه  94مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی  - 

ن کتاب مطالعات پایه پنجم ابتدایی این کتاب مورد به دليل آماده نبود.صفحه است 9  اجتماعی پایه ششم ابتدایی 

 . تجزیه تحليل قرار نگرفته است

 روش نمونه گیری 

به دليل محدود بودن جامعه آماری نمونه گيری صورت نگرفته است بلكه کل کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی 

 .ابتدایی مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است

 آماری روش های تجزیه و تحليل 

در این پژوهش برای تجزیه و تحليل داده ها و اطالعات جمع آوری شده از تكنيك های آمار توصيفی مانند 

 .فراوانی،درصد فراوانی و نمودار ستونی جهت نمایش بهتر داده ها،استفاده شده است 

 نتیجه گیری

 :نتایج پژوهش بر مبنای سواالت پژوهشی به شرح زیر می باشد

 مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی تا چه اندازه به هویت ملی توجه شده است؟در کتاب های 

 4  همانطور که در داده های حاصل از فرم تحليل محتوا نشان می دهد که در مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی 

به هویت ملی  درصد  94/1که با محاسبه ی درصد فراوئانی می توان گفت .واحد تحليل به هویت ملی پرداخته است

 .توجه شده است

 توزیع فراوانی مولفه های هویت ملی در مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی

 مجموع       پایه ششم      پایه چهارم      پایه سوم      مولفه های هویت ملی

  9 9  1  9 زبان       

 91 9     4 دین       

 91 9        آداب و رسوم

 91 91 92 2  پيشينه ی تاریخی      

 4    2  44 91 مجموع    

 

 در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی تا چه اندازه به مولفه ی زبان توجه شده است؟  - 
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واحد تحليل مربوط به هویت ملی  4  همانطور که داده های حاصل از تحليل محتوا نشان می دهد از مجموع 

 .به مولفه ی زبان توجه شده استدرصد  9 /94

 در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی تا چه اندازه به مولفه ی دین توجه شده است ؟  - 

 . درصد به مولفه ی دین توجه شده است  2 /99داده های حاصل از تحليل محتوا نشان می دهد که 

 ؟ه اندازه به مولفه ی آداب و رسوم توجه شده استدر کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی تا چ -9

 . توجه شده است آداب و رسوم درصد به مولفه ی  1 /94داده های حاصل از تحليل محتوا نشان می دهد که 

 در کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی تا چه اندازه به مولفه ی پيشينه ی تاریخی  توجه شده است؟  -9

 . توجه شده است پيشينه ی تاریخی  درصد به مولفه ی  99/ 9داده های جمع آوری شده نشان می دهد که 

 توزیع درصد فراوانی مولفه های هویت ملی در مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی

 درصد فراوانی هویت ملی

 %9 /94 زبان

 % 2 /99 دین

 % 1 /94 آداب و رسوم

 %99/ 9 پيشينه ی تاریخی

 %22  مجموع

 تفسیر یافته ها

پرورش مهارت های زندگی و  برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی با داشتن هدف هایی مانند تقویت هویت ملی،

شناخت حقوق و مسئوليت های فردی و اجتماعی یكی از حوزه های مهم یادگيری در تمامی مقاطع تحصيلی می 

 (9،ص 94 فالحيان و همكاران،.)باشد

کتاب های مطالعات اجتماعی نقش مهمی در امر هویت بخشی به دانش آموزان را بر عهده دارند و ایجاد همچنين 

عشق و عالقه به سرزمين، حفظ کشور در برابر دشمنان،شناخت منابع و استعدادهای کشور،حفظ و انتقال ميراث 

ه ی درسی مطالعات اجتماعی می فرهنگی،بسط ميراث فرهنگی و نقد ميراث فرهنگی از مهم ترین نقش های برنام

در پژوهش خود مبنی بر تحليل محتوای کتاب های فارسی دوره ی ابتدایی به ( 999 )منصوری و فریدونی. باشند

این نتيجه رسيدند که ميزان توجه به مقوله های هویت ملی در مقایسه با مولفه های جهانی شدن از جایگاه بهتری 

در یافته های خود به این نكته اشاره کرده است که در کتاب های تاریخ  (999 )عبدی. برخوردار می باشند

اما با توجه به یافته های این پژوهش می توان . دبيرستان گرایش به تقویت هویت ملی ضعيف و خنثی می باشد

د مولفه اگرچه مولفه های هویت ساز در کتاب های مطالعات اجتماعی کم است ولی به برخی از مولفه ها مانن: گفت

ی پيشينه تاریخی که شامل زیر مولفه هایی مانند تمدن،جغرافيا،پادشاهان و اساطير می باشد،درکل توجه خوبی 

 .شده است 

نهاوندی و قربانعلی زاده نيز در پژوهشی دیگر از تحليل محتوای مطالعات اجتماعی پایه سوم اظهار داشتند بی 

سياسی،توجه بيشتر به ارزش های اجتماعی، اخالقی و مذهبی از  توجهی به مشاهيرو وقایع ملی،حذف ارزش های

که با یافته های پژوهش حاضر مغایرت ( 999 نهاوندی و قربانعلی زاده،)ویژگی های کتاب مورد مطالعه می باشد 

 .دارد

 پیشنهادها
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از آسيب پذیر شدن توصيه می شود راهكارهایی در فرآیند برنامه ریزی و تأليف کتب درسی به کار گرفته شود که 

هویت ملی ایرانی در برابر فرهنگ های مسلط غربی جلوگيری شود و روح خودباوری ملی و افتخار در دانش آموزان 

 .متبلور شود

شایسته است پژوهشی درباره نمادهای هویت ملی ایرانی مانندزبان،آداب و رسوم، فرهنگ و پيشينه تاریخی و تأثير 

 .ورت گيردجهانی شدن بر این نمادها ص
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 :منابع 

 ، هویت ملی ایرانی، ویژگی ها وپویایی آن،تهران،موسسه مطالعات ملی تمدنی ایرانی(999 )احمدی،حميد

 ،هویت،مليت،قوميت،چاپ اول،تهران،موسسه تحقيقات و توسعه انسانی(999 )احمدی،حميد،اشرف،احمدوهمكاران

 ، جام جهان بين، تهران،جامی(992 )اسالمی ندوشن،م

، هویت فرهنگی ایرانيان از رویكردهای نظری تا مولفه های بنيادی،فصلنامه تحقيقات فرهنگی،دوره (999 )آشنا،ح،م

 9سوم،شماره

 1،جهانيشدن و هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی ، سال دوم، شماره(994 )دهشيری،محمدرضا

   شماره، هویت ملی ایرانيان، فصلنامه علوم سياسی،سال سوم، (994 )زهيری،ع

 ، هویت ماه ،چاپ دوم،قم،کتاب فردا(942 )کچوئيان،حسين

 ،ترجمه چاوشيان،حسن،جامعه شناسی، چاپ هفتم،تهران،نشرنی( 94 )گيدنز،آنتونی

 ملی ایرانيان و انقالب اسالمی،چاپ اول،تهران،نشرزمان نو ، هویت(994 )نجفی،موسی
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