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 چکیده:

در جوامع در حال گذر مثل کشور ما مساله شکاف نسل ها به عنوان یکی از مسایل اساسی اجتماعی و فرهنگی مطرح است. از 

ابع دراین مقاله با استفاده از منمنظری آسیب شناسانه علل و عوامل بسیاری در بروز و ظهور شکاف نسل ها نقش ایفا می کنند.

یکی از این عوامل جوان بودن  مختلف مانند کتاب،مقاالت و... به بررسی تاثیر برنامه درسی در کاهش شکاف نسلی پرداخته شده است

جمعیت کشور است. از منظری جامعه شناختی جوانان الگوهای رفتاری خاص خود را دارند ارزش گریز هستند زبان ویژه خود را 

ود تبعیت نمی کنند. البته گفتنی است در جوامع کامال سنتی مساله شکاف نسل ها مساله ای مهم نبوده دارند و از طبقه اجتماعی خ

یا دقیق تر شکاف نسلی وجود نداشته زیرا همگی از ارزش ها و سنت هایی واحد تبعیت می کرده اند. ولی از آغاز قرن بیستم به 

ن در جوامع پیشرفته و سپس گسترش آن به سایر نقاط جهان، باعث دوم ، سرعت توسعه و مدرنیزاسیو یخصوص پس از جنگ جهان

این شکاف نسلی دگرگونی در .شدیدی شد که میان جوامع سنتی دیروز و جوامع مدرن امروزی شکاف عمیقی ظاهر گردید تتغییرا

کیستی فرد یا اجتماعی  ارزش ها و فرهنگ مسلط را به وجود می آورد که منجر به بحران هویت می شود. هویت ها که پاسخی به

مقاله تاثیر در این خاص هستند با پدیده شکاف نسلی دچار بحران شده و و پیامد این بحران به خطر افتادن  انسجام اجتماعی است.

نظام آموزشی و برنامه  برنامه درسی در کاهش شکاف نسلی مورد بررسی است که،باتوجه به اطالعات بدست آمده از منابع مختلف،

و غیر درسی دارای مهم ترین نقش در قرن حاضر وبعنوان  واسطه میان نسل گذشته و حاضر تلقی می شوند که می تواند  درسی

 خود مهم ترین گام را برای رفع معضل شکاف نسلی بردارد.

 برنامه درسیواژگان کلیدی:شکاف نسلی،بحران هویت،
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 مقدمه

هستیم که، عامل عمده ایجاد این مشکل اجتماعی کردن افراد بصورت ناقص و عدم  امروزه با مشکلی با عنوان شکاف بین نسلی روبرو

انتقال فرهنگ جامعه در حد مطلوب است که این مسئله تداوم فرهنگی جامعه را دچار مشکل کرده و موجب ایجاد شکاف بین نسل 

شود که ب ایجاد عواقب جبران ناپذیری میجدید و قدیم می شود. در واقع عدم هم جهتی ارزشی و رفتاری نسل جدید وقدیم موج

کند.یکی از کانال های انتقال دهنده ی ارزش ها،آموزش و پرورش است که عهده دار گاها خود مقدمات فروپاشی جامعه را فراهم می

عوامل تربیت بین نسلی است که هدف این تربیت،تبادل فرهنگی اجتماعی و حمایت از خانواده هاست،که ممکن است به وسیله 

بگونه ای تدوین نظام آموزشی وبرنامه های رسمی درسی و غیر درسی، اجتماعی واقتصادی و...به مخاطره بیفتد .در این راستا باید

 تا گامی مؤثر در کاهش شکاف نسلی بردارد. ،باشد نسلیگردد که در برگیرنده مؤلفه های تربیت بین 

 تعریف اصطالحات

 نسل

شود که مرحله ای از حیات را با یکدیگر آغاز کرده یا پایان داده باشند،گروهی وهی از افراد اطالق میدر جمعیت شناسی، نسل به گر

 (5731)ساروخانی،.شوند یا گروهی که در زمانی بالنسبه نزدیک به دنیا آمده یا ازدواج کرده اندکه در یک زمان فارق التحصیل می

 شکافِ نسلی 

باشد،ولی احتماال ایی و ویژه است،با وجود این که نوعی وضعیت خاص استقرار نسل ها میشکاف نسلی،یک موقعیت بسیار استثن

-موقعیتی بحرانی هم به لحاظ تجربی و هم مساله ای به لحاظ نظری است.در چنین وضعیتی،دونسل از یکدیگر منفک و جدا می

شود.در این وضعیت ،گسست نسلی ها بسیار کم میآنافتد و پیوستگی در رابطه ها یک شکاف بسیار اساسی اتفاق میشوند،بین آن

 (5737)آزاد ارمکی،محصول همین بی ارتباطی است.

 تفاوتِ نسلی

تفاوت نسلی ،مفهوم عامی است که به عدم انطباق فرهنگی بین دونسل متوالی یا به میزان گسستگی و تداوم فرهنگ یک جامعه از 

تفاوت نسلی معطوف به یک واقعیت بیرونی و نوع خاصی از رابطه  بین نسل های .(5737.)پناهی،شودنسلی به نسل دیگر گفته می

)آزاد باشد.متفاوت است.در واقع معطوف به رابطه خاص ایجاد شده ،وضعیت خاص در تجربیات ،امیال ،حساسیت ها و غیره می

 (5737ارمکی،

 فاصله نسلی

شود،به بیان دیگر، فاصله نسلی به اختالفات مهم و فرزندان اطالق می فاصله نسلی معموال به تفاوت ارزش ها و هنجارهای خانواده

شود.فرهنگ بین دونسل در تجربه،ارزش ها و هنجارها وبطور کلی به اختالف و شکاف فرهنگی قابل توجه بین دو نسل گفته می

 ،492؛1998 ).کندتعریف می"نمساختالف درنگرش یانبودن تفاهم ودرک متقابل بین جوانان وافراد"له نسلی راآکسفورد،فاص

oxford.) روشن است که هرچه شکاف نسلی وسیع تر و عمیق تر باشد،امکان فهم و درک هر نسل از نسل دیگر مشکل تر و درک و
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که افراد متعلق به دو فرهنگ مختلف نمی توانند معنا و مفهوم افکار واعمال و رفتار همدیگر هم بین آنها کمتر می شود،همانطوریتفا

 (5737.)پناهی،را براحتی درک کنند.عامل اصلی فاصله نسلی تغییرات مهم اجتماعی است

 نظرات مختلف درباره شکاف نسلی:

 :1نظریه مارگارت مید

.مید علت ایجاد فاصله نسلی را تغییرات خانم مارگارت مید،یکی از اولین کسانی است که درباره شکاف نسلی بحث کرده است

می دانست که در دنیا اتفاق افتاده و دنیا را وارد مرحله جدیدی از تحول و دگرگونی کرده است .اما سایر  اجتماعی وسیع و عمیقی

اندیشمندان وجود فاصله ی نسلی را خاص دونسل قبل و بعد از جنگ جهانی دوم ندانسته و آن را به نسل ها و جوامع مختلف تعمیم 

دگرگونی های سریع و وسیع اتفاق افتد سبب می شود که شرایط رشد و تربیت داده اند.براساس این مطالعات هرگاه در جامعه 

ونتیجتا یک فاصله نسلی بین آنها بوجود آید و باغث اختالفات  شود فرزندان  بسیار متفاوت از شرایط نسل قبل، یعنی والدین آنها

یک جامعه تغییرات اجتماعی سریعتر،وسیعتر  احث،بطور کلی میتوان گفت:هرچه درفرهنگی مهمی بین دونسل گردد.براساس این مب

و عمیق تری روی دهد فاصله بین دونسل والدین و فرزندان بیشتر می شود و اختالفات ومسائل بین نسلی بیشتری وجود خواهد 

ین عوامل داشت.این تغییرات اجتماعی سریع می تواند از طریق مهاجرت،انقالب،صنعتی شدن سریع واقع شود که مورداخیر از مهم تر

 .دگرگونی در کشورهای در حال توسعه است

 :2دورکیمامیل نظریه 

خانواده "بوده و شامل سه نسل می شده است که میتوان آنها را  به نظر دورکیم در جوامع سنتی حجم خانواده ها بزرگ 

دحمایتی می شده است. دراین نامید.روابط خویشاوندی بین این خانواده ها قوی و نزدیک بوده شامل یک شبکه نیرومن"گسترده

جوامع،سطح تقسیم کار پایین بوده و اکثر کارهای الزم بوسیله اعضای خانواده و خویشاوندان انجام می گرفته و نیاز چندانی به کمک 

های بیرونی نبوده است. پایین بودن سطح تقسیم کار اجتماعی به معنی عدم تفکیک نهادهای مختلف اجتماعی از خانواده 

بنحوی که خانواده مانند یک واحد خودکفا اکثر نیازهایش را خود تامین می کرده است.مثال فرزندانآموزش های الزم را در است،

همینطور،خانواده نیازهای معیشتی خود را خود در خارج از خانواده وجود نداشت. شیداخل خانواده می دیده اند و نهادهای آموز

وسیعی وجود نداشت.در چنین جامعه ای که سه نسل باهم و در کنار هم در خانواده گسترده تولید می کرد وبازار خرید و فروش 

به نسل بعد منتقل می شد و فاصله ای بین سه نسل  های بیرونی و بدون دخالت نهاد زندگی می کردند،فرهنگ جامعه براحتی

 می نامد. postfigurative cultureمشاهده نمی شد.این مشابه همان وضعی است که مید آن را 

بنظر دورکیم،اساس این فرهنگ نسبتا پایدار را باورها واعتقادات و عادات و سنن قوی مذهبی تشکیل می داد.لذا در این جوامع نهاد 

مذهب،واعتقادات و هنجارهای مذهبی اهمیت فراوانی داشت.دورکیم این وضعیت را که به نظر او در جوامع ماقبل صنعتی وجود 

می نامد. در این جوامع خانواده ها و گروه های خویشاوندی اساس جامعه را تشکیل می دادند و افراد به "گی مکانیکیهمبست"داشته 

 (  Adams1986:93-88؛Durkheim1973:63-69)شدت به آن وابستگی داشتند

                                                           
1.Margaret Mead

 
2.Emile Durkheim
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دگرگونی های باشروع فرآیند صنعتی شدن،جوامع تدریجا از وضعیت سنتی به جامعه صنعتی تحول میابند.دراثر این 

کوچک متشکل از والدین و "خانواده هسته ای"اجتماعی،خانواده ها و کارکردهای آن نیز متحول می شوند. خانواده گسترده به

زندگی می کنند و انتقال مستقیم فرهنگ پدر و فرزندان تبدیل می شود.دراین خانواده به جای سه نسل فقط دونسل در کنار هم 

د عملی نمی شوند.سطح تقسیم کار اجتماعی در اثر صنعتی شدن باال می رود و نهادهای مختلف مادربزرگ ها به نسل جدی

اجتماعی از خانواده تفکیک می شوند،و خانواده خودکفایی خود را ازدست می دهند و تدریجا وابسته به نهاد های بیرون از خانواده 

انواده قسمتی از نقش خود را به نظام آموزشی واگذار می کند.با می شوند. حتی در زمینه اجتماعی کردن وتربیت فرزندان نیز خ

توجه به تفاوت فرهنگی خانواده و مدرسه،اختالفات قابل توجهی بین والدین و فرزندان از این محل بوجود می آید.این تحوالت 

ها و رفتار ها و سبک های  منجر به کاهش همگونی فرهنگی جامعه و موجب تعدد و تکثر افکار و ارزش ها و هنجارها و ارزش

یکی از ابعاد این ناهمگونی،اختالفت ارزشی و هنجاری بین والدین و فرزندان است که می (.531-515: 5733زندگی می شود)کوزر،

توان آن را نوعی فاصله نسلی تلقی کرد.با افزایش تقسیم کار، نیاز به آموزش رسمی طوالنی برای اجتماعی شدن و کسب تخصص 

د نیاز جامعه بوجود می آید وتدریجا دوره ی نوجوانی شکل می گیرد.تفکیک دوره  نوجوانی از بچگی و بزرگسالی و اهمیت های مور

استقالل و نیازهای فردی جوانان و نوجوانان،منجر به تضعیف روابط خانواده با جوانان و نوجوانان می شود.بعالوه،تغییرات سریع 

آموزشی،توسعه رسانه های جمعی و اثربخشی آنها،روی هم رفته،ازنقش و اهمیت الگودهی و  اجتماعی،افزایش نقش و اهمیت نظام

تربیت خانواده و نوجوانان و جوانان می کاهد و باعث ایجاد یک شکاف نسلی قابل توجه بین والدین و فرزندان می شود.بنابراین،با 

تغییر ارزشی و هنجاری و رفتاری در جامعه می شود  صنعتی شدن،دگرگونی های اجتماعی متعددی روی می دهد که منجر به

و  ونسل جدید به ناچار خود را با شرایط جدید وفق می دهد.این،سبب فاصله گرفتن آنها از سبک زندگی والدین و خانواده می شود

کند و اختالفات بین  فاصله نسلی قابل توجهی روی می دهد.چنین وضعی درک و فهم والدین و نوجوانان و جوانان را از هم کم می

آنان را دامن می زند.از طرف دیگر این شرایط سبب افزایش احساس تنهایی،انزوا،افسردگی،بزهکاری و انحرافات اجتماعی جوانان و 

 .(Leslie&Korman1985:219-247)نوجوان می شود و آنان را دچارانواع مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی می کند

-735: 5731رگذار در تغییر فرهنگی و فاصله نسلی می تواند نوسازی و رشد شهرنشینی باشد)شیخی،یکی از عوامل مهم اث

،به نسلی که  در شهر متولد شده یا بیشتر عمر خود را در شهر گذرانده نسل قدیم،که غالبا ریشه روستایی داشت(.درشهرها 713

ته ای شدن کرده،و روابط خویشاوندی در شهر ها روبه تبدیل شده است.حجم خانواده های شهری کوچکتر شده و میل به هس

(.دراثر این دگرگونی های وسیع و سریع،رابطه نوجوانان و جوانان با  5732:37-73ضعف نهاده است)سالنامه آماری کشور،

دامی می  خویشاوندان کاهش یافته و بیشتر محدود به والدین خود وهمساالن محلی ومدرسه ای شده است که اختالفات نسلی را

 زند.

نوسازی وابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی آن سبب افزایش سطح تقسیم کار در جامعه شده و تفکیک نسبی نهادهای مختلف 

اجتماعی،مانند نهادهای آموزشی و اقتصادی را ایجاد کرده است. خانواده های شهری غالبا کارکردهای تولیدی وآموزشی خود را از 

مصرف کننده تبدیل شده اند.نتیجتا تربیت فرزندان پپس از سال های اولیه زندگی تا حد زیادی به نهادهای دست داده و به نهادی 

توجه به متفاوت بودن آموزش و برنامه درسی و غیر درسی نسل گذشته ونسل آموزشی بیرون از خانواده سپری می شود.بعالوه با

 (.33-31؛27-:.5737ده است.)اینگلهارت،جدید نوعی فاصله نسلی بین فرزندان و والدین بوجودآم
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دگرگونی های مختلفی به طور خالصه،در اثر نوسازی  و دگرگونی های آموزشی،اقتصادی،اجتماعی و سیاسی،وشتاب گرفتن آن ها،

.لذا در جامعه و وضعیت خانواده ها بوجود آمده و سبب شده نسل متولد شده و بزرگ شده در این دوره دارای تجارب متفاوتی باشد

ممکن است نسل اخیر دارای ارزش ها و هنجارها و رفتارها وتفکرات جدیدی باشد وباوالدین خود شکاف نسلی پیدا کنند که باید 

کم و کیف آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد.مضافا اینکه رشد وسایل ارتباط جمعی نیز شرایطی رابرای نسل جدید فراهم کرده که 

 نکرده بود.این عامل نیز می تواند اثر قابل توجهی در اختالفات نسلی بگذارد.نسل قبل هرگز آن را تجربه 

 نقش آن درشکاف نسلی: برنامه های آموزش وپرورش و

به منظور ایجاد  برنامه ریزی درسی شامل سازماندهی یک سلسله فعالیت های یاددهی ویادگیریتعریف برنامه ریزی درسی:

 (.5731ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات است)یارمحمدیانررفتار یادگیرنده تغییرات مطلوب د

و عالقه   اد ه با انگیزه صحیح و بر اساس استعد های آیند که نسل  طوری تنظیم شود  نظام آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی باید

همراه با حرکت و   . چنین پیروزی باید ارند دهای موفقیت را به خوبی بر ه و گام رک کرد متغیرهای هویتی و فرهنگی را د  بتوانند

ر نظر گرفتن  و د -که جزئی از مفهوم امنیت ملی است -با حفظ منافع ملی  که بتوانند  ارانی باشد ریزان و سیاستمد تالش برنامه

لکه مبتنی بر پرورش روحیه ملی ب  خام صرف نباشد  یا مواد  که اتکای آن به زمین، سرمایه  نی را بسازند المللی، تمد مسائل نظام بین

منجر به   تواند تنها هویت و منافع ملی نمی ر غیر این صورت، نه ( د5733فانی،  .) و هویتی توام با نیروی خالق بشری و ابتکار باشد

ین راستا نظام آموزش ر ا . د شود رو می به بلکه امنیت ملی نیز با بحران و چالش رو  نظام آموزش و پرورش شود  توسعه و پروسه  ایجاد

تا منافع ملی کشور را به سمت ثبات و یک توسعه   مثبتی ایفا کند  عملکرد  تواند ، نمی ارد نبال د توسعه را به د  و پرورش ،که پروسه

 . (5731حاجیانی، المللی برای کشور کسب کند) ه و مشروعیت بین اد ار سوق د پاید

ن به هویت ملی و  اد با اهمیت د  کنند رن سعی می های مد ولت ن، د مساله جهانی شد ر قرن حاضر )بیست و یکم( با توجه به د

ام اسمیت نیز گفته  ، به طوری که آد ای را بنیان گذارند نظام آموزش ویژه  تا بتوانند  ریزی کنند ار برنامه سرزمینی برای توسعه پاید

ریزی  درسی وغیردرسی  ر ایران نیز برنامه د«.ی است و پیشرفت اقتصادحکومت شایسته و اساس فعالیت   نظام آموزشی، پایه»است: 

به وسیله کتب   تا براساس آن بتواند  های جهانی باشد  ارد های منطبق با استاند ی پاسخگوی نیازمند  ولت باید آموزش و پرورش د

و نیز   ر زمینه هویت ملی ارائه کند و رهیافت نوینی د  ده جامعه انتقال د  های پرورشی، فرهنگ بومی و ملی را به افراد رسی و برنامه د

زیرا   گذارد ساختار آموزشی تاثیر مثبتی می  و امنیت، به طور یقین بر توسعه و رشد  که ارتباط منطقی اقتصاد  این اصل را بپذیرد

 (.5737بیگدلی، است)  و نظام آموزش و پرورش کارآمد  نیرومند  تامین امنیت ملی، مستلزم اقتصاد

و با تحقیر   کنند را تحقیر می  تاریخی خود  انسته پیشینه ها برخی اوقات ناد تاریخی انسان -ر سطح اجتماعی و بستر جغرافیایی د

تاریخ، جغرافیا و   روسی مانند ه از د نامطلوبی، استفاد  . برای مقابله با چنین روند شوند چار احساس حقارت می های ملی، د ارزش

ر  . همچنان که د باشد  مفید  تواند الذکر می های گوناگون فوق ن هر چه بیشتر میهن و سیر تحوالت آن از جنبه بیات جهت شناساند اد

ه از آموزش و پرورش تاریخ و  پرستی به ویژه با استفاد ارس برای برانگیختن حس میهن ه از مد های اولیه قرن بیستم، استفاد سال

ها و منازعات سیاسی کشور  های مختلف و جنگ اد اختن به شرح وقایع و رخد رس تاریخ به جای پرد افزایش یافت. دت  شد جغرافیا به

بیش از   های کشور خود ها و برتری به پیروزی  ند ها کوشید ه از این کتاب ها با استفاد ولت و د  رآمد ایش یک ملت د به صورت شرح پید
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)و.ف.کانل،   ند ل و جرات خاصی جنگید ان انگلیسی با د ریانورد ، به طوری که د کنند  اد یگران قلمد از د را برتر  ه و خود اد پیش بها د

5733.) 

 بحران هویت در جوانان و نوجوانان

بحران هویت در نسل جوان یکی از مشکالتی است که گسترش ارتباطات ، هجوم جهانی شدن ، جذابیت ماهواره ، اینترنت و انواع 

ت فرهنگی ، نسل جوان را در برابر این اطالعات فراوان سر در گم کرده و در آنها نوعی درماندگی ، احساس بی ریشگی و محصوال

بی   جدایی فرهنگی با نسل کهنسال و میانسال به وجود آورده است که هویت آنان و کیان جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد.

انان را به ظاهر آرایی مفرط کشانده است و افراد به ویژه نسل جوان هویت خود را در مصرف معنایی و هدفدار نبودن زندگی ، جو

عجیب نیست که ادامه این وضعیت به ابتذال فرهنگی می انجامد و به (5731د.)عبداللهی، مطلق ، آن هم نوع غربی آن می دانن

ا و مایکل جکسون شخصیتهای مورد عالقه دانش آموزان جای شخصیت های ملی ، مذهبی و ورزشی کشورمان ، افرادی مانند مادون

 می شوند .

های موجود و نیافتن هویت مطلوب، افراد را  هویتی عارض می شود. در واقع دور شدن از هویت بی  بحران هویت به دنبال

زد . مواردی نظیر، های اجتماعی فراهم می سا کند که خود زمینة مساعدی را برای رشد آسیب دچارسردرگمی و بالتکلیفی می

احساس پوچی، عدم تفاخر به ایران و ایرانی بودن)با وجود همه پیشینه افتخار آمیز(، گرایش به فرهنگ کشورهای توسعه یافته، 

های غربی، تمایل به زندگی در سایر کشورها، استفاده از الفاظ زبان بیگانه در صحبت کردن، مهاجرت و...از  تقلید از مدها و سبک

که خطر سلطة فرهنگی بیگانگان و   ین آسیبهاست. این معضل به خصوص در نسل جوان و دانش آموز ما نمود بیشتری داردجمله ا

 از دست رفتن هویت ملی را به همراه دارد .

علیرغم تالشهایی که برای مقابله با بحران هویت در بین جوانان و نوجوانان صورت می گیرد ولی براساس یک تحقیق، احساس 

نظام آموزشی نتوانسته تاثیر محسوسی در ایجاد آگاهی و حس تعلق   های تحصیلی پایین است و علق به هویت ملی در تمام دورهت

گفته می شود عدم شناخت نسبت به فرهنگ خودی و جذاب بودن فرهنگ غرب و تبلیغات بیش از   به هویت ایرانی داشته باشد.

غرب است. برای رفع این آسیب و پاسخگویی به نیاز نسل جوان باید به تولید هویت در از عوامل اصلی گرایش به فرهنگ   حد آن

در میان دانش آموزان امکان   ای فرایند بازگشت به خویشتن پرداخت. این کار از طریق فراهم کردن زمینه های فکری و اندیشه

ری خوراک فکری و فرهنگی محسوب می پذیر است که در این زمینه برنامه های درسی آموزش و پرورش مهمترین مجا

 (.5733صدر، شوند)

 وبرنامه درسی وغیر درسی توجه به هویت ملی در کتابهای درسی

اگرچه تمامی خرده نظامهای کشور در این زمینه مسئولیت دارند، ولی انتظار از خرده نظام آموزشی به مراتب بیشتر است. برنامه 

فیت و توانمندیهایی که دارند، مهمترین عرصه برای معرفی و نهادینه کردن هویت ملی و ریزی درسی بوسیله کتابهای درسی با ظر

در کتابهای درسی علوم اجتماعی   دینی هستند و می توانند جایگاه مطئمنی برای مقابله با بحران هویت باشند، چنانکه این موضوع

ها ( و جامعه شناسی مخصوص علوم انسانی مباحثی  رشتهو بطور خاص در مطالعات اجتماعی اول دبیرستان ) مشترک بین تمام 

در مورد هویت گنجانده شده است . مثال در کتاب تاریخ ایران و جهان سال دوم راهنمایی درسهای مختلفی درباره جهان باستان، 
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ن کتاب توجه بیشتری به ظهور اسالم و ایران بعد از اسالم تا زمان صفویان و اروپا در عصر رنسانس و قرون وسطی آمده است؛ ای

مسائل تمدنی و فرهنگی کرده و هر دوره از تاریخ ایران را با اوضاع سایر مناطق جهان در همان دوره مقایسه نموده است. در 

کتابهای جغرافیا نیز مطالبی در مورد مناطق مختلف جغرافیایی ایران و جهان آمده است که موجب آشنایی دانش آموزان با 

 ( .5733کمالی کارساالری، ساکنان ایران و دیگر مناطق جهان می شود) چگونگی زندگی

همچنین در کتابهای زبان فارسی، تاریخ ادبیات ایران و جهان، ادبیات فارسی، مطالب زیادی درباره امثال و حکم، داستان، آثار، 

ها و توجه به عصر شاعران و ادیبان و عارفان  مهها، زندگی نا های فرهنگی و ادبی، فرهنگ و هنر ایرانی سفرنامه نامة شخصیت زندگی

برجسته مانند فردوسی، بیهقی، رودکی، سعدی و... وجود دارد که برای توجه به بعد فرهنگی ، تاریخی و ... هویت می تواند مفید 

جه به بعد فرهنگی نیز مطالب متنوعی درباره ارزشها و هنجارهای دینی وجود دارد که برای تو  باشد. در کتابهای بینش دینی

 (.5731شارع پور، هویت بسیار سودمند است)

در مجموع برنامه های درسی و غیر درسی آموزش و پرورش می توانند فرهنگ ملی و دینی را در برابر آنچه که آنها را تهدید می 

سستگی ها و جدایی ها و دور با انتقال میراث فرهنگی به نسل جدید و حک و اصالح آنها، مانع گ  کند حفظ و حراست نمایند و

شدن از هویت ملی گردند. پاسداشت هویت ملی و دینی در بین دانش آموزان مدارس که دارای وابستگی قومی و زبانی مختلفی 

هستند، عالوه بر اینکه آنها را در برابر جاذبه های فریبنده فرهنگ های بیگانه باز می دارد باعث یکپارچگی و وحدت ملی در کشور 

 شود. می

 ابعاد هویت ملی در کتابهای درسی

ها، برقراری روابط ذهنی و عاطفی با میراث  ترین راه های رهایی از بحران هویت، پیوند نسل به اعتقاد صاحب نظران یکی از مهم

های  هفرهنگی گذشتگان و عالقه مندی به عناصر فرهنگ ملی و دینی و شناخت واقع بینانه مقتضیات زمان و تقویت درون مای

ای و محتوای کتب درسی است. بر این اساس توجه به ابعاد  علمی و معنوی و عقالیی، توانمندیهای موجود در تحصیالت مدرسه

مختلف هویت در کلیه کتب درسی از اهمیت خاصی برخوردار است. در مورد ابعاد هویت ملی صاحب نظران آراء متفاوتی ارائه کرده 

بعد برای آن قائل شده اند که قول اخیر تقسیم بندی  3بعد و برخی نیز  3لی بر شمرده اند و برخی بعد برای هویت م 3اند برخی 

 دقیقتری از ابعاد هویت ملی را به دست می دهد که به طور خالصه به شرح ذیل می باشند:

ک کشور. شاخص های عملیاتی کیفیت روابط اجتماعی فرد با نظام کالن اجتماعی. احساس تعهد مشترک افراد یبعد اجتماعی:  (5

 آن عبارتند از:

 الف( ترجیح مصالح و منافع جمعی بر فردی

 ب( برقراری روابط دوستانه و عاطفی در تمامی ابعاد

 ج( ابزار رضایت عمومی از اوضاع موجود

 د( احساس سودبری از مناسبات موجود
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 ه( مشارکت در نظام تقسیم کار

 و( پایبندی به هنجارهای عام

 آگاهی نسبت به پیشینه و احساس تعلق بدان. شاخص های آن عبارتند از:تاریخی: بعد (2

 الف( دانش تاریخی: دانستن مهم ترین حوادث و آشنایی با شخصیت های نقش آفرین تاریخ

 ب( تعلق خاطر تاریخی: داشتن احساسات و عواطف مثبت و منفی به حوادث و اشخاص تاریخ ساز

 اهمیت دادن به تاریخج( اهتمام تاریخی: میزان 

 دلبستگی و تعلق خاطر به سرزمین مادری که با مرزهای مشخص معین است, شاخص های ان عبارتند از::بعد جغرافیایی  (7

 الف( آمادگی برای دفاع از سرزمین در زمان بروز خطر

 ب( ترجیح زندگی در کشور خود نسبت به سایر نقاط جهان )عدم تمایل به مهاجرت( 

 فتن سرزمین مشخص به عنوان کشورج( پذیر 

تعلق به دولت, نظام سیاسی و ارزش های مشروعیت بخش حکومت. افرادی که از لحاظ فیزیکی و قانونی یعضو :بعد سیاسی  (3

یک نظام سیاسی هستند و داخل مرزهای ملی یک کشور زندگی می کنند و موضوع یا مخاطب قوانین آن کشور هستند, از لحاظ 

د اعضای آن نظام سیاسی بدانند و احساس کنند در دستیابی به حقوق سیاسی و اجتماعی موقعیتی برابر دارند. روانی هم خو

 شاخص های آن عبارت است از:

 الف( آگاهی از نحوه کارکرد نظام سیاسی

 ب( مشارکت و نظارت در وقایع جاری و روزمره اجتماعی

 ج( عالقه به ملت

 یاسید( تمایل به انجام فعالیت های س

 ه( اعتماد و اطمینان به نظام سیاسی

 و( پذیرش مشروعیت و کارآمدی حکومت

 ز( وفاداری به نهاد های سیاسی

 : برخورداری از دین و تعالیم مذهبی مشترک, پایبندی به آن, اعتقاد و تمایل به مناسک و آیین های مذهبی فراگیر.بعد دینی  (1
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 توافق فرهنگی شود. شاخص های آن عبارت است از:: میرایی فرهنگی که موجب بعد فرهنگی  (3

 الف( آئین ها و سنت های عام

 ب( جشن ها و اعیاد فرهنگی عامه

 ج( ارزش های سنتی

 د( لباس و نحوه پوشش

 ه( معماری بناها و مکان ها

 و( رسوم

 ز( عرف

 ح( هنرهای ملی و بومی

ابزار مهمی برای حفظ, شکل گیری و انتقال فرهنگ به شمار می  زبان یک ملت نظام معنایی یک ملت است وبعد زبانی و ادبی: (7

آید. زبان وسیله اندیشیدن, جهان بینی, عمل اجتماعی, هویت اجتماعی و روابط خرد و کالن با یکدیگر و با جهان پیرامون و با 

یری هویت ملی بسیار مهم زمان های گذشته, حال و آینده است. شاخص های این بعد که دلبستگی عاطفی به آن ها در شکل گ

 است. عبارت می باشد از:

 الف( ادبیات علمی, فلسفی و سیاسی و ... به همراه شخصیت های مربوط بدان ها

 ب( آثار منظوم ادبی, داستانی و شخصیت های نقش آفرین آن ها

 ج( ادبیات عامه

 د( زبان رایج

 ه( موسیقی ملی

زیر مجموعه هایش می تواند به تناسب در محتوای کلیه کتابهای درسی به ویژه رشته ابعاد هفتگانه هویت ملی فوق الذکر با کلیه 

 علوم انسانی و دروس عمومی سایر رشته ها به نحوی از انحاء مورد توجه قرار گیرد .
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 نتیجه گیری:بحث و

یاد می شود، به فراموشی  سرعت و شتاب جوامع در مسیر توسعه یافتگی، باعث شده که آنچه از آن به عنوان فرهنگ و رسوم

شده است.دور افتادن نسل امروزاز عقاید و افکار نسل گذشته،پایه  "بین نسلی"سپرده و همین امر منجر به ایجاد شکاف عمیق 

های خانواده های سنتی و اصیل را متزلزل کرده و این نکته ای است که جامعه شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بر آن تاکید 

های نو با یک نگاه   موضوع دیگر اینکه ، سیر تحول جامعه رو به پیشرفت است و نسلد.ن دارنو حساسیت خاصی بر روی آ نموده

های   پذیرند و به دنبالش هستند. در حالی که نسل کنند، راه کارهای جدید را راحت می  آرمان گرایانه به جامعه و مسائل نگاه می 

ک نگرش محافظه کارانه در رفتار آنان شکل گرفته و خود به خود یک نسل مدافع و حافظ همه قبلی در مقطعی قرار دارند که ی

 .شود  ها و نگرش می خواهد آن را تغییر دهد و بهتر آن را ارائه دهد و این خود باعث تفاوت دیدگاه   شود و یک نسل می چیز می 

یل یک جامعه نامتجانس و  ای مهم برای تبد ست، وسیلهنظام رسمی آموزش و پرورش وبرنامه ریزی درسی و غیر درسی در 

. از طرفی  کند و طریق عمل می ای یکپارچه از طریق تقویت و توسعه یک فرهنگ و هویت مشترک است که از د ناهماهنگ به جامعه

یگر با  ه و از طرف د ی وی کمک کردها اد به تحقق و شکوفایی استعد  های نهفته فرد ها و توانایی اد ن استعد ن و شکوفا کرد با باال برد

ر آموزش  گذاری د لیل است که سرمایه . به همین د ازد پرد ها و هنجارهای مطلوب جامعه می کمک به نظام اجتماعی، به انتقال ارزش

  ه و موجبات رشد وست با هویت ملی، پیشرفت و سرافرازی کشور را تضمین کرد د و میهن  ، متعهد مند عالقه  و پرورش و تربیت افراد

 . (5733اطهری، کند) ی جامعه را فراهم می فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد

م آمریکا نظام  ، مرد فرستد را به فضا می  فضایی خود  ولت روسیه اولین سفینه با چنین نگرشی به آموزش و پرورش است که وقتی د

گی  ماند ر نظام آموزشی کشور و جبران این خسارت و عقب یر و تحول ده و خواستار تغی اد قرار د  ید تعرض شد  را مورد  آموزشی خود

 . (5735قادری، شوند) می  خود

ر انتقال آن به نسل  و د  از هویت ملی و فرهنگی جامعه حراست کند  هایی است که باید بنابراین آموزش و پرورش از جمله نهاد

را   افراد  پرورش یک کشور بااستفاده از برنامه درسی و غیر درسی متناسب نتواند. اگر نظام آموزش و  ارد های موثرتری برد گام  ید جد

های بیگانه را  لبستگی آنان به هویت ه و د مواجه شد  ید بیگانگی نسل جد  ، ممکن است با خطر از خود کند  شان پایبند به هویت ملی

 . (5732احمدی، د)چار آسیب شو ر سطح کالن و ملی د ر نتیجه امنیت د و د  سبب شود

نظام آموزشی و نهاد آموزش و پرورش قادر است تا با طراحی برنامه درسی و غیردرسی مبتنی بر ارزش های ملی عالوه بر پایداری 

 که خوداز مهم ترین مشکالت جوامع امروزی است،شود. ،و نشر این ارزش ها موجب از بین بردن شکاف و فاصله بین نسلی
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