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 ابعاد هویت ملی کودکان تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی در رابطه با 

 
 

 جعفرابراهیمی 
 کارشناس مسئول اداره آموزش دوره دوم ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

jafar.ebrahimi.90@gmail.com  
 

 شهین جوانی 
 ورش استان اصفهاناداره کل آموزش و پر معاون آموزش ابتدایی

 

 معصومه خلیلی 

 رییس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی 
 

 علیرضا سلطانی 
 کارشناس مسئول اداره آموزش دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

 

 
 چکیده 

عاد هویت اباین تحقیق با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ی آموزش ابتدایی در رابطه با 

انجام گرفته است . روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه ی گرد آوری داده ها ملی کودکان 

می توان آن را در زمره ی تحقیقات تحلیل محتوا از نوع کمی تلقی نمود . جامعه ی پژوهش کتاب های 

عنوان  9جلد کتاب با  51 ,جلد کتاب در این دوره  93درسی دوره ی ابتدایی بوده است که از مجموع 

بخوانیم و تعلیمات اجتماعی انتخاب و تحلیل محتوا شده اند . برای گرد آوری داده  ,هدیه های آسمانی 

ها از سیستم مقوله بندی و تجزیه و تحلیل آن ها از آزمون آماری کای دو با بهره گیری از نرم افزار 

SPSS  ی از این است که بیش ترین میزان توجه کتاب استفاده شده است . نتایج به دست آمده حاک

های درسی دوره ی ابتدایی در میان حوزه های مختلف در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه ی پنجم و 

مربوط به حوزه ی سیاسی بوده است . کم ترین میزان توجه کتاب های درسی دوره ی ابتدایی در میان 

یه ی دوم و مربوط به حوزه ی پژوهش و فناوری بوده و حوزه های مختلف در کتاب هدیه های آسمانی پا

با توجه به ساختار تصویر در کتاب های درسی دوره ی ابتدایی و ملموس و عینی بودن مطالب برای 

دانش آموزان کم ترین میزان توجه مربوط به کتاب بخوانیم پایه ی ششم در حوزه های مختلف شده 

ر تصویر مربوط به تعلیمات اجتماعی پایه ی ششم گردیده است . است و بیش ترین میزان توجه با ساختا

تفاوت  ابعاد هویت ملی کودکاندر نتایج به دست آمده بین محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی و 

 معنا داری وجود داشته است .  

 ابعاد هویت ملی کودکان  ,دوره ی ابتدایی  ,کتب درسی  ,تحلیل محتوا واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

سبب به هم  ,از جمله گسترش روز افزون دامنه ی ارتباطات به یاری پیشرفت های علمی و فناورانه  ,تحوالت جهانی          

پیوستگی و در هم تنیدگی مسائل جهانی شده است . این وضعیت جدید اقتضائات و الزاماتی را در همه ی حوزه های تاثیر 

ردی و اجتماعی به دنبال داشته و آموزش و پرورش به شكل عام و حوزه ی برنامه های درسی به گذار زندگی انسان و در ابعاد ف

عالقه بند بر این است که نهاد اجتماعی آموزش و پرورش چون  ,شكل خاص نیز از این امر بر کنار نبوده اند . در این زمینه 

بلكه در معامالت بین المللی نیز جزئی از کل  ,ب می آید سایر نهاد ها در خال عمل نمی کند و نه تنها جزئی از کل به حسا

 ( .  39:  5933 ,با سایر جریان های اجتماعی در کنش متقابل است ) عالقه بند  ,نظام جهانی به شمار می رود و بالطبع 

ه این مضامین به بررسی وضعیت موجود کتاب های درسی از این جهت مهم است که تصویر دقیقی از کم و کیف توجه ب         

بینش های الزم را برای برنامه ریزان و دست اندر کاران طراحی برنامه های  ,دست می دهد و در حكم بررسی وضعیت موجود 

 درسی جهت تدوین برنامه ها و پوشش دادن حیطه ها و برنامه های درسی فراهم می آورد . 

در کتب درسی دوره ی ابتدایی به تحلیل محتوای کتب درسی این دوره با  ,در این مقاله نگارنده برای بررسی این مهم          

به تعیین گزاره های تحقیق نیز مبادرت  ,پرداخته است . لذا ضمن بحث درباره ی مسئله  ابعاد هویت ملی کودکانتوجه به 

 گردیده است . 

 
 روش تحقیق 

رد آوری داده ها در زمره ی تحقیقات تحلیل محتوا می باشد . این تحقیق از نظر هدف کاربردی ولی از نظر نحوه ی گ         

در این گونه تحقیقات برای بررسی محتوای آشكار پیام های موجود در یك متن می توان از این روش استفاده کرد . در روش 

 مذکور محتوای آشكار و پیام ها به طور نظام دار و کمی توصیف می شوند . 
 

 ونه گیریجامعه ی آماری و روش نم

می باشد که از  ,جلد کتاب درسی که در دوره ی ابتدایی تدریس می گردد  93جامعه ی آماری این پژوهش مشتمل بر          

بخوانیم و تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی انتخاب شده است . نمونه  ,عنوان هدیه های آسمانی  9جلد در  51 ,این تعداد 

 جهت سواالت و اهداف تحقیق بوده است . گیری هدف مند گزینشی و در 
 

 روش و ابزار گرد آوری داده ها

حاصل شمارش فراوانی هستند . ابزار جمع آوری داده ها در  ,توصیف و کمیت ها ,داده ها بر حسب فراوانی وقوع          

 یر ها است . ( و خرده متغ5پژوهش های تحلیل محتوا سیستم مقوله بندی و رمز گذاری متغیر ها ) جدول 

 سیستم مقوله بندی متغیر های ساختاری ,5جدول 

 رمز گذاری  مقوله های متغیر * نام متغیر  ردیف 

 K تعلیمات اجتماعی  –بخوانیم  –هدیه های آسمانی  نام کتاب   .5

 p ششم  –پنجم  –چهارم  –سوم  –دوم  –اول  پایه تحصیلی   .2

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

ی تجزیه و تحلیل اطالعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می گردد . در بخش توصیفی از جداول برا         

فراوانی مطرح شده ی هر مفهوم در همه ی کتاب ها  ,و نمودار ها برای توصیف فراوانی مفاهیم مطرح شده در هر کتاب 
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داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته   spssول خی دو و نرم افزار استفاده شده است . در بخش استنباطی با استفاده از فرم

 اند . 

 در این قسمت سوال های پژوهش مطرح شده و جداول توصیفی یافته های مربوط به هر کدام مطرح می شود .          

به تفکیك هر کدام  ابعاد هویت ملی کودکانسوال اول : میزان توجه محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی به 

 از مواد درسی چقدر است ؟

 ,در صد به دست آمده در کتاب هدیه های آسمانی  59355کلمه و  331در صد از مجموع  5391کلمه با  505تعداد          

ه کلم 5015در صد به دست آمده در کتاب بخوانیم و تعداد  50351کلمه و  2332در صد از مجموع  9339کلمه با  231تعداد 

در صد به دست آمده در کتاب تعلیمات اجتماعی مربوط به حوزه ی سیاسی  52339کلمه با  9532در صد از مجموع  55359با 

کلمه مربوط به حوزه ی سیاسی در کتاب های  3593در صد از مجموع  53392کلمه با  5593می باشد که در مجموع تعداد 

در صد به دست آمده در کتاب هدیه های  59355کلمه و  331از مجموع  در صد 9350کلمه با  295درسی می باشد . تعداد 

در صد به دست آمده در کتاب بخوانیم و تعداد  50351کلمه و  2332در صد از مجموع  55312کلمه با  5039تعداد  ,آسمانی 

ت اجتماعی مربوط به در صد به دست آمده در کتاب تعلیما 52339کلمه با  9532در صد از مجموع  52335کلمه با  5220

کلمه مربوط به حوزه ی  3593در صد از مجموع  95325کلمه با  2135حوزه ی اقتصادی می باشد که در مجموع تعداد 

در صد به دست  59355کلمه و  331در صد از مجموع  2323کلمه با  533اقتصادی در کتاب های درسی می باشد . تعداد 

در صد به دست آمده در  50351کلمه و  2332در صد از مجموع  3355کلمه با  230داد تع ,آمده در کتاب هدیه های آسمانی 

در صد به دست آمده در کتاب تعلیمات  52339کلمه با  9532در صد از مجموع  3335کلمه با  321کتاب بخوانیم و تعداد 

کلمه  3593در صد از مجموع  21313کلمه با  5309اجتماعی مربوط به حوزه ی فرهنگی می باشد که در مجموع تعداد 

در  59355کلمه و  331در صد از مجموع  5311کلمه با  552مربوط به حوزه ی فرهنگی در کتاب های درسی می باشد . تعداد 

در صد به  50351کلمه و  2332در صد از مجموع  1351کلمه با  502تعداد  ,صد به دست آمده در کتاب هدیه های آسمانی 

در صد به دست آمده در  52339کلمه با  9532در صد از مجموع  9330کلمه با  239بخوانیم و تعداد  دست آمده در کتاب

در صد از  50332کلمه با  301اجرایی می باشد که در مجموع تعداد  -کتاب تعلیمات اجتماعی مربوط به حوزه ی علمی 

در صد از  0393کلمه با  23می باشد . تعداد اجرایی در کتاب های درسی  -کلمه مربوط به حوزه ی علمی  3593مجموع 

در صد از مجموع  3351کلمه با  192تعداد  ,در صد به دست آمده در کتاب هدیه های آسمانی  59355کلمه و  331مجموع 

کلمه با  9532در صد از مجموع  2355کلمه با  513در صد به دست آمده در کتاب بخوانیم و تعداد  50351کلمه و  2332

در صد به دست آمده در کتاب تعلیمات اجتماعی مربوط به حوزه ی پژوهش و فناوری می باشد که در مجموع تعداد  52339

 کلمه مربوط به حوزه ی پژوهش و فناوری در کتاب های درسی می باشد . 3593در صد از مجموع  3321کلمه با  353

به تفکیك هر کدام  ابعاد هویت ملی کودکانی به سوال دوم : میزان توجه محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدای

 از پایه های تحصیلی چقدر است ؟

کلمه با  59تعداد  ,در صد به دست آمده در پایه ی اول  9393کلمه و  912در صد از مجموع  0320کلمه با  51تعداد          

در صد از مجموع  5391کلمه با  505تعداد   ,در صد به دست آمده در پایه ی دوم   2332کلمه و  151در صد از مجموع  0313

کلمه و  5133در صد از مجموع  9315کلمه با  225تعداد   ,در صد به دست آمده در پایه ی سوم  51331کلمه با  5533

در صد به  23311کلمه و  2525در صد از مجموع  3335کلمه با  229تعداد  ,در صد به دست آمده در پایه ی چهارم  25399

در صد به دست آمده در پایه  29335کلمه و  5335در صد از مجموع  5335کلمه با  915آمده در پایه ی پنجم و تعداد دست 

کلمه مربوط  3593در صد از مجموع  53392کلمه با  5593ی ششم مربوط به حوزه ی سیاسی می باشد که در مجموع تعداد 

در صد به  9393کلمه و  912در صد از مجموع  0335کلمه با  30اد به حوزه ی سیاسی در پایه های تحصیلی می باشد . تعد

در صد به دست آمده در پایه ی   2332کلمه و  151در صد از مجموع  2352کلمه با  525تعداد  ,دست آمده در پایه ی اول 

 203تعداد   ,ی سوم  در صد به دست آمده در پایه 51331کلمه با  5533در صد از مجموع  2353کلمه با  520تعداد   ,دوم 
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در  3352کلمه با  205تعداد  ,در صد به دست آمده در پایه ی چهارم  25399کلمه و  5133در صد از مجموع  3353کلمه با 

در صد از مجموع  3309کلمه با  232در صد به دست آمده در پایه ی پنجم و تعداد  23311کلمه و  2525صد از مجموع 

 2135مربوط به حوزه ی اقتصادی می باشد که در مجموع تعداد  ه دست آمده در پایه ی ششمدر صد ب 29335کلمه و  5335

کلمه با  30کلمه مربوط به حوزه ی اقتصادی در پایه های تحصیلی می باشد . تعداد  3593در صد از مجموع  95325کلمه با 

در صد از مجموع  2312کلمه با  535تعداد  , در صد به دست آمده در پایه ی اول 9393کلمه و  912در صد از مجموع  0335

 51331کلمه با  5533در صد از مجموع  5323کلمه با  953تعداد   ,در صد به دست آمده در پایه ی دوم   2332کلمه و  151

در صد به دست  25399کلمه و  5133در صد از مجموع  2329کلمه با  525تعداد   ,در صد به دست آمده در پایه ی سوم 

در صد به دست آمده در پایه ی  23311کلمه و  2525در صد از مجموع  1330کلمه با  592تعداد  ,ده در پایه ی چهارم آم

در صد به دست آمده در پایه ی ششم مربوط به  29335کلمه و  5335در صد از مجموع  1335کلمه با  523پنجم و تعداد 

کلمه مربوط به حوزه ی  3593در صد از مجموع  21313مه با کل 5309حوزه ی فرهنگی می باشد که در مجموع تعداد 

در صد به دست آمده  9393کلمه و  912در صد از مجموع  0312کلمه با  52فرهنگی در پایه های تحصیلی می باشد . تعداد 

تعداد   ,ی دوم در صد به دست آمده در پایه   2332کلمه و  151در صد از مجموع  0333کلمه با  22تعداد  ,در پایه ی اول 

 5332کلمه با  552تعداد   ,در صد به دست آمده در پایه ی سوم  51331کلمه با  5533در صد از مجموع  2300کلمه با  553

در صد از مجموع  2325کلمه با  521تعداد  ,در صد به دست آمده در پایه ی چهارم  25399کلمه و  5133در صد از مجموع 

کلمه و  5335در صد از مجموع  9353کلمه با  293ه دست آمده در پایه ی پنجم و تعداد در صد ب 23311کلمه و  2525

کلمه با  301اجرایی می باشد که در مجموع تعداد  -مربوط به حوزه ی علمی  در صد به دست آمده در پایه ی ششم 29335

کلمه با  11تحصیلی می باشد . تعداد  اجرایی در پایه های -کلمه مربوط به حوزه ی علمی  3593در صد از مجموع  50332

در صد از مجموع  0332کلمه با  15تعداد  ,در صد به دست آمده در پایه ی اول  9393کلمه و  912در صد از مجموع  0339

 51331کلمه با  5533در صد از مجموع  2305کلمه با  510تعداد   ,در صد به دست آمده در پایه ی دوم   2332کلمه و  151

در صد به دست  25399کلمه و  5133در صد از مجموع  5355کلمه با  501تعداد   ,به دست آمده در پایه ی سوم  در صد

در صد به دست آمده در پایه ی  23311کلمه و  2525در صد از مجموع  2323کلمه با  200تعداد  ,آمده در پایه ی چهارم 

در صد به دست آمده در پایه ی ششم مربوط به  29335کلمه و  5335در صد از مجموع  2303کلمه با  515پنجم و تعداد 

کلمه مربوط به حوزه ی  3593در صد از مجموع  3321کلمه با  353حوزه ی پژوهش و فناوری می باشد که در مجموع تعداد 

 پژوهش و فناوری در پایه های تحصیلی می باشد .

به تفکیك قالب و  ابعاد هویت ملی کودکانتدایی به سوال سوم : میزان توجه محتوای کتاب های درسی دوره ی اب

 ساختار چقدر است ؟

در صد  29312تصویر با  5تصویر به تفكیك  53در پایه ی دوم تعداد  ,تصویر در کتاب بخوانیم  90در پایه ی اول تعداد          

 2تصویر به تفكیك  23ه ی سوم تعداد در پای ,در صد در کتاب بخوانیم  32353تصویر با  59در کتاب هدیه های آسمانی و 

در  11353تصویر با  52در صد در کتاب بخوانیم و  25359تصویر با  3 ,در صد در کتاب هدیه های آسمانی  20323تصویر با 

در صد در کتاب هدیه های  22331تصویر با  52تصویر به تفكیك  30در پایه ی چهارم تعداد  ,صد در کتاب تعلیمات اجتماعی 

در پایه ی پنجم  ,در صد در کتاب تعلیمات اجتماعی  23355تصویر با  53در صد در کتاب بخوانیم و  50تصویر با  3 ,آسمانی 

در صد در کتاب  50323تصویر با  3 ,ای آسمانی در صد در کتاب هدیه ه 52353تصویر با  55تصویر به تفكیك  23تعداد 

تصویر با  3تصویر به تفكیك  25در صد در کتاب تعلیمات اجتماعی و در پایه ی ششم تعداد  39312تصویر با  10بخوانیم و 

کتاب در صد در  3932تصویر با  15در صد در کتاب بخوانیم و  5335تصویر با  9 ,در صد در کتاب هدیه های آسمانی  55353

کتاب  ,در صد  52تصویر و  55پایه با  1کتاب هدیه های آسمانی در  ,تصویر  231تعلیمات اجتماعی وجود دارد که از مجموع 

در صد به خود  13329تصویر و  525پایه با  5پایه و کتاب تعلیمات اجتماعی در  2در صد در  25392تصویر و  23بخوانیم 

 اختصاص داده اند .
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به تفکیك هر  ابعاد هویت ملی کودکانیزان توجه محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی به سوال چهارم : م

 کدام از حوزه های مرتبط چقدر است ؟

به دلیل این که توضیح مربوط به این جدول ها به نحوی در سوال های قبل آورده شده است از دوباره گویی جهت          

 اختصار و ایجاز پرهیز شده است . 

ابعاد هویت ملی سوال پنجم : آیا تفاوت معناداری بین میزان توجه محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی به 

 مواد درسی و پایه های تحصیلی وجود دارد ؟ ,به تفکیك حوزه های مرتبط  کودکان

 

 ه ی ابتدایی.در کتاب های درسی دورابعاد هویت ملی کودکان (.توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود 2)جدول

درجه  خی دو  در کتاب وجود ندارد  در کتاب وجود دارد  حوزه ها

 آزادی 

سطح معنا 

 در صد  فراوانی  در صد  فراوانی  داری 

 0 2 5333531 3033 2005 53392 5593 سیاسی 

 0 2 133553 21393 5329 95325 2131 اقتصادی 

 0 2 9353335 35352 1191 21313 5309 فرهنگی 

 0 2 10335 33353 2299 50332 301 اجرایی  -علمی 

پژوهش و 

 فناوری 

353 3321 2320 30391 939323 2 0 

 

 (.جدول نتایج به دست آمده از میزان توجه به تفكیك حوزه ها و مواد درسی.3)جدول

 تعلیمات اجتماعی  بخوانیم  هدیه های آسمانی  مواد درسی  حوزه ها 

 2053552 12391 53395 خی دو  سیاسی 

 0 0 03002 سطح معنا داری 

 35311 53322 33913 خی دو  اقتصادی 

 0 03009 03019 سطح معنا داری 

 233512 233531 523353 خی دو  فرهنگی 

 0 0 03002 سطح معنا داری 

 233252 593502 903913 خی دو  علمی و اجرایی 

 0 0 0 سطح معنا داری 

 253152 253991 23095 خی دو  پژوهش و فناوری 

 0 0 03533 سطح معنا داری 

 

 (.جدول نتایج به دست آمده از میزان توجه به تفكیك حوزه و پایه ی تحصیلی.4)جدول

علمی و  فرهنگی  اقتصادی  سیاسی  حوزه  پایه 

 اجرایی 

پژوهش و 

 فناوری 

 کل 

 212 11 52 30 30 51 فراوانی  اول 

 9393 033 032 033 033 032 در صد 

 151 15 22 535 525 59 فراوانی  دوم 

 2332 033 033 232 232 032 در صد 

 5533 510 553 953 520 505 فراوانی  سوم 
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 51331 2 2 539 232 535 در صد 

 5133 501 552 525 203 225 فراوانی  چهارم 

 25399 535 2 232 332 931 در صد 

 2025 200 521 592 205 229 فراوانی  پنجم 

 23311 233 232 133 335 333 در صد 

 5355 515 293 523 232 915 فراوانی  ششم 

 29335 235 932 133 3 533 در صد 

 3593 353 301 5309 2131 5593 فراوانی  کل 

 500 333 5033 2132 9532 5339 در صد 

  353351 153952 323059 303332 9123525 خی دو 

  1 1 1 1 1 زادی درجه آ

  0 0 0 0 0 سطح معنا داری 

          

علمی و اجرایی و  ,فرهنگی  ,اقتصادی  ,چون سطح معنا داری در هر یك از حوزه های سیاسی  ,با توجه به جداول فوق          

ین تفاوت معنا داری در بنا بر ا ,درصد مقدار صفر را نشان می دهد  31پژوهش و فناوری با آزمون خی دو و سطح اطمینان 

  در کتاب های درسی دوره ی ابتدایی وجود دارد . ابعاد هویت ملی کودکانبین حوزه های مرتبط در میزان توجه به 

 

  گیری بحث و نتیجه
ابعاد هویت ملی در ارتباط با سوال اصلی پژوهش و این که میزان توجه محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی به          

میزان توجه هر پایه  ,این پژوهش با توجه به داده های به دست آمده و تجزیه و تحلیل این داده ها  , چقدر بوده است  کودکان

را نشان داد و نتایج به  ابعاد هویت ملی کودکانی تحصیلی و میزان توجه ی هر ماده ی درسی به هر پنج حوزه ی مربوط به 

رفت که به تفكیك هر سوال تحقیق مطرح و پاسخ داده شده است که در ضمن بیان نتایج دست آمده مورد نتیجه گیری قرار گ

مورد بررسی قرار  ,ارتباط نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از پژوهش های قبلی که فقط بعضی از موارد را بیان داشته اند  ,

ابعاد هویت ملی کتاب های درسی دوره ی ابتدایی به گرفته است . در پاسخ به سوال اول که با گزاره ی میزان توجه محتوای 

در صد محتوای کتاب های درسی  53392 ,صورت بندی شده است  ,به تفكیك هر کدام از مواد درسی چقدر است  کودکان

در  55359دوره ی ابتدایی به حوزه ی سیاسی بوده است که بیش ترین مقدار از این حوزه مربوط به کتاب تعلیمات اجتماعی با 

کلمه بوده است . هم  505در صد و تعداد  5391کلمه و کم ترین تعداد مربوط به هدیه های آسمانی با  5015صد و تعداد 

در صد محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی به حوزه ی اقتصادی بوده است که بیش ترین تعداد از این  95325چنین 

کلمه و کم ترین تعداد مربوط به هدیه های آسمانی با  5220در صد و تعداد  52335حوزه مربوط به کتاب تعلیمات اجتماعی با 

در صد محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی به حوزه ی فرهنگی  21313کلمه می باشد و  295در صد و تعداد   9350

کلمه و کم ترین   321صد و تعداد در  3335بوده است که بیش ترین تعداد از این حوزه مربوط به کتاب تعلیمات اجتماعی با 

در صد محتوای کتاب های درسی  50332کلمه می باشد و  533در صد و تعداد  2323تعداد مربوط به هدیه های آسمانی با 

در صد  1351دوره ی ابتدایی به حوزه ی علمی و اجرایی بوده است که بیش ترین تعداد از این حوزه مربوط به کتاب بخوانیم با 

در صد  3321کلمه می باشد و  552در صد و تعداد  5311کلمه و کم ترین تعداد مربوط به هدیه های آسمانی با  502د و تعدا

محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی به حوزه ی پژوهش و فناوری بوده است که بیش ترین تعداد از این حوزه مربوط به 

 23در صد و تعداد  0393و کم ترین تعداد مربوط به هدیه های آسمانی با  کلمه 192در صد و تعداد  3351کتاب بخوانیم با 

 2533کلمه در تعداد بیش ترین و کم ترین تعداد قرار دارند و تعداد  3593کلمه از  5353کلمه بوده است .در مجموع تعداد 

ین میزان توجه مربوط به ماده ی درسی کلمه باقی مانده بین سایر حوزه ها قرار گرفته اند . طبق نتایج به دست آمده بیش تر

در صد از مجموع یافته ها بوده است . نتایج حاصل برای این سوال با نتایج  52339کلمه و  9532تعلیمات اجتماعی با تعداد 
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بر مبنای مولفه  5933حاصل از پژوهش مطرح شده از قبل در پیشینه ی تحقیق که توسط صالحی عمران و همكاران در سال 

نتایج مشابهی را نشان داده است . در پاسخ به سوال دوم که با گزاره ی میزان توجه محتوای کتاب  ,جهانی انجام گرفته های 

صورت بندی  ,به تفكیك هر کدام از پایه های تحصیلی چقدر است  ابعاد هویت ملی کودکانهای درسی دوره ی ابتدایی به 

انی حوزه ی سیاسی در کتاب های درسی دوره ی ابتدایی در پایه ی پنجم با می توان گفت بیش ترین تعداد فراو ,شده است 

در صد بوده است و بیش ترین تعداد  0320کلمه و  51در صد و کم ترین میزان توجه در پایه ی اول با  3335کلمه و  229

در صد و کم ترین میزان  3309 کلمه و 232فراوانی حوزه ی اقتصادی در کتاب های درسی دوره ی ابتدایی در پایه ی ششم با 

در صد بوده است و بیش ترین تعداد فراوانی حوزه ی فرهنگی در کتاب های درسی  0335کلمه و  30توجه در پایه ی اول با 

در  0335کلمه و  30در صد و کم ترین میزان توجه در پایه ی اول با  2329کلمه و  525دوره ی ابتدایی در پایه ی چهارم با 

است و  بیش ترین تعداد فراوانی حوزه ی علمی و اجرایی در کتاب های درسی دوره ی ابتدایی در پایه ی ششم با صد بوده 

در صد بوده است و بیش ترین  0312کلمه و  52در صد و کم ترین میزان توجه در پایه ی اول با  9353کلمه و  293

در صد و  2323کلمه و  200ه ی ابتدایی در پایه ی پنجم با مقدارفراوانی حوزه ی پژوهش و فناوری در کتاب های درسی دور

کلمه در  3593کلمه از  2533در صد بوده است . در مجموع تعداد  0332کلمه و  15کم ترین میزان توجه در پایه ی اول با 

ی قرارگرفته اند . طبق کلمه باقی مانده بین سایر پایه های تحصیل 5310تعداد بیش ترین و کم ترین تعداد قرار دارند و تعداد

در صد از مجموع یافته ها  23311کلمه و  2525نتایج به دست آمده بیش ترین میزان توجه در پایه ی پنجم ابتدایی با تعداد 

 5932توسط حكیم زاده و همكاران در سال بوده است . بین نتایج این تحقیق با پژوهش صورت گرفته در دوره ی راهنمایی 

ابعاد هویت د . در پاسخ به سوال سوم که با گزاره ی میزان توجه محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی به تطابق وجود دار,

میزان توجه تصاویر موجود در محتوای  ,صورت بندی شده است  ,به تفكیك قالب و ساختار محتوا چقدر است  ملی کودکان

 2323تصویر و  200بیش ترین مورد در پایه ی پنجم با تعداد  ,نابعاد هویت ملی کودکاکتاب های درسی دوره ی ابتدایی به 

در صد بوده است و در میان مواد درسی مختلف  0332تصویر و  15در صد  و کم ترین میزان توجه در پایه ی دوم با تعداد 

تایج به دست آمده بیش ترین تعداد در کتاب تعلیمات اجتماعی ششم و کم ترین تعداد در بخوانیم ششم بوده است . طبق ن

در صد از مجموع یافته ها و در پایه  13329و   525بیش ترین میزان توجه مربوط به ماده ی درسی تعلیمات اجتماعی با تعداد 

از مجموع یافته ها بوده است . نتایج  21351و در صد  30های تحصیلی مختلف مربوط به پایه ی تحصیلی چهارم با تعداد 

ابعاد هویت شان می دهد که بین تصاویر موجود در محتوای کتاب های درسی و میزان توجه آن ها به حاصل از این پژوهش ن

یكسانی وجود ندارد و میزان توجه در کتاب تعلیمات اجتماعی زیاد و کتاب هدیه های آسمانی کم بوده است .  ملی کودکان

ابعاد هویت ملی کتاب های درسی دوره ی ابتدایی به  برای پاسخ دادن به سوال چهارم که با گزاره ی میزان توجه محتوای

طبق نتایج به دست آمده بیش ترین  ,صورت بندی شده است ,ه تفكیك هر کدام از حوزه های مرتبط چقدر استب کودکان

اضر در صد از مجموع یافته ها بوده است . نتایج حاصل از پژوهش ح 95325کلمه و  2135میزان توجه در حوزه ی اقتصادی با 

نشان می دهد  ,در دوره ی راهنمایی  5935و نتایج به دست آمده از پژوهش انجام شده توسط سعادتمند و تیغ بخش در سال 

که بین نتایج پژوهش ها همگونی و تطابق وجود دارد . نتایج حاصل از پژوهش در سوال پنجم که با گزاره ی آیا تفاوت معنا 

 ,به تفكیك حوزه های مرتبط  ابعاد هویت ملی کودکانای درسی دوره ی ابتدایی به داری بین میزان توجه محتوای کتاب ه

نشان داد که آزمون این فرضیه با استفاده مجذور خی  ,صورت بندی شده است  ,مواد درسی و پایه های تحصیلی وجود دارد 

با هم با  ابعاد هویت ملی کودکانط به پایه های تحصیلی با هم دیگر و حوزه های مربو ,کتاب های درسی با یك دیگر  ,دو 

در صد تفاوت معنا داری وجود دارد . به بیان دیگر هیچ یك از کتاب ها و پایه های تحصیلی به یك میزان  31سطح اطمینان 

ایه زیرا کتاب ها در پ ,نپرداخته اند . این نتیجه گیری معقول و منطقی است  ابعاد هویت ملی کودکانبه حوزه های مرتبط به 

 همگون به مفاهیم پرداخته اند .  های مختلف و مواد درسی متفاوت به شكلی نا
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