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ی های پنجم و ششم دورهتحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی پایه

 ملی هویتهای مولفهاز لحاظ توجه به  ن عراقابتدایی ایران و اقلیم کردستا
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 چکیده

های درسی نیز پرکاربردترین ابزار آموزشی در اکثر های آموزشی هر کشور است و کتابپایه ای یکی از مهمترینآموزش مدرسه

های هوت ملی در کتب درسی مطالعات اجتماعی ایران و میزان توجه به مولفه بررسی هدف با حاضر کشورها هستند. پژوهش

های هویت ملی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از: پرچم، سرود کردستان انجام گرفته است. مولفه اقلیم

های تاریخی و ملی، مشاهیر ملی، هنر ملی. جامعه آماری پژوهش کتب درسی مطالعات ملی، تقویم رسمی، اساطیر، دین، مکان

باشند. روش تحقیق مورد استفاده تحلیل محتوا بوده است. برای لیم کردستان میهای پنجم و ششم ایران و اقاجتماعی پایه

تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و همچنین جدول فراوانی استفاده شده است. در این 

های ب، تعداد دفعاتی که به یکی از مولفهصورت که با مراجعه به کتاتحقیق از روش شمارش فراوانی استفاده شده است به این

اند.بر اساس یافته های باشند شمارش شده و گزارش شدههویت ملی در قالب واحد تحلیل که در اینجا جمالت و تصاویر می

های پژوهش در کتب درسی هر دو نمونه توجه چندانی به هویت ملی نشده و همچنین تعادلی میان میزان استفاده از مولفه

های هویت ملی بین ایران و اقلیم کردستان، در ی میزان استفاده از مولفهیت ملی در کتب مذکور وجود ندارد. و در مقایسههو

-ها استفاده شده است. و در کتب درسی ایران از بین مولفهکتب درسی مطالعات اجتماعی ایران به میزان بیشتری از این مولفه

شترین میزان استفاده و اساطیر و سرود ملی کمترین استفاده شده است و در مورد اقلیم های ذکر شده دین و مشاهیر ملی بی

ملی و مشاهیر ملی بیشترین استفاده و از اساطیر و سرود ملی کمترین استفاده  -های تاریخیهای مکانکردستان نیز از مولفه

 شده است.

 

 توا، مطالعات اجتماعیهای هویت ملی، تحلیل محهویت ملی، مولفههای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 تعلیم و با آشنایى ضرورت بشر، زندگى مختلف شئون در آن و تأثیر جهان سریع تحوالت و ها تغییر ها، پیشرفت حاضر حال در

 هر جامعه در مى کند. آشکارتر روز به روز دارند، را مشاغل ترین که ساده افرادى براى حتى را ساده و مقدماتى صورت به تربیت

 و سالم علمى مترقى، تربیتى نظام کمك به اجتماع سعادت و شکوفایى،رشد که دارند اعتقاد تربیت و تعلیم متخصصان اى

اجتماعى،  و اقتصادى فرهنگى، رشدیافتگى تسریع و ورى افزایش بهره اساسى های راه از یکى عبارتى به گردد،می حاصل

چنین  .است پذیر امکان سازنده و پویا فعال، تربیتى و کمك تعلیم به کاملت و ارتقا این .است انسانى نیروى کیفیت اعتالی

سنجیده  ریزى برنامه به مهم امر این به دستیابى برای نظام آموزشى اندرکاران دست که شد خواهد فراهم هنگامى امکانى

 هاى به هدف نیل براى اجرایى اىه مشى خط ترین اساسى درسى دربرگیرنده هاى برنامه محتواى کنند. اقدام درسى و آموزشى

 تحوالت ناشى از نیازهاى جوابگوى تا گردد اعمال دقت نهایت آنها و تدوین تهیه در است الزم بنابراین .هستند تربیت و تعلیم

 و محتواى آموزشى تعیین در که زیادى اهمیت خاطر به درسى هاى کتاب .باشد اجتماعى و اقتصادى تکنولوژیکى، علمى، سریع

 آموزشى کشور نظام در .باشند مى تربیت و تعلیم اندرکاران دست براى همه خاص توجهى مرکز دارند، آموزشى مشى خط

 و معلم آموزان دانش اختیار در که است آموزشى وسیله تنها بتوان گفت شاید و فراگیرى منبع ترین عمده درسى کتاب ایران،

 ضرورت است همین به دلیل بگیرند، یاد و سپرده خاطر به را هاى درسى کتاب ىمحتوا موظفند نیز آموزان دانش و دارد قرار ها،

 آنها موجود در کمبودهاى و ها نارسایى رفع برای درسى هاى محتوای کتاب تحلیل و بررسى در متخصص، نیروهاى تالش که

 و انجام تحقیق با همواره باید و گیرد، صورت ترتمام چه هر دقت با درسى باید هایب کتا تألیف بنابراین است، الزم و شایسته

 در پژوهش های محوریموضوع و مفاهیم از یکی به 7هویت کنونی، در دنیای .شود برطرف آنها ضعف نقاط و ها نارسایى بررسى

 توجه و به مجبور علمی مختلف های رشته به متعلق محققان نویسندگان و .است شده تبدیل اجتماعی علوم ادبیات و ها

علوم  فرهنگی، مطالعات شناختی،جامعه منشأ که  باره این علمی در های فعالیت وسیع طیف رشد. اند شده آن به ختنپردا

 منظر از این، بر عالوه .است هویت مقوله یابی اهمیت حاکی از همگی دارند، الملل بین روابط مطالعات و فلسفه سیاسی،

 در و گرفته قرار جدی توجه مورد غیره و هویت قومی ملی، هویت نندما آن مختلف ابعاد و اجتماعی هویت حاکمیتی نیز

واقع  در است. فرد هر کیستى و چیستى به پاسخى هویت، .است یافته ایویژه جایگاه موجود هایریزی و برنامه هاسیاست

 به حیات هویت داشتن دونب تواندنمى انسانى هیچ رو این از .کندمتمایز می دیگران از را شخص که است خصوصیاتى مجموعه

 .(7318 یاسایی، همکاران،ترجمه و  ماسن) دهد ادامه خود اجتماعى

 

 هویت تعریف

 یا هوهو لفظ آن از و آید می است، مذکر مفرد غایب ضمیر که او معنی به« هو» از کلمه این است ای عربیکلمه الهویه یا هویت

 به ذات به اتحاد . است ذات به انطباق یا ذات اتحاد به آن لغوی معنی  ال. به معرفه و است مرکب اسم که اندساخته را الهوهو

 به سخن ای پدیده هویت از وقتی . است نظر مورد جوهری و اصل با صفات موصوف شدن یکی و شدن شناخته و اتصاف معنی

 غیر در است، آن وجودی ماهیت و هیئت گویای راستی به مزبور پدیده دهد نشان که باشد سخن طوری آن باید آید، می میان

 (. 7318)الطائی،  بود خواهد آن ماهوی معنای فاقد این صورت

الحقیقه تسمی هویه، یعنی هرگاه ماهیت با تشخص لحاظ و اعتبار شود »ر تعریف فلسفی: هویت همان حقیقت جزئیه است د

  .(7313 ، و لذا، می توان گفت هویت تشخص ماهیت در خارج است )کرجی،«هویت گویند

 او که اشگذشته از باشد؛ می خودش مورد در سؤاالت دسته یك به فرد هر پاسخگویی آگاهانه فرایند هویت دیگری نظرگاه از

 در  و کجاست اش اصلی و ابتدایی منشا دارد، تعلق ملت یا نژاد قبیله، چه به و هست چه بوده، چه کجا بوده، است، کسی چه

 (.7311باوند، است) داشته نقشی چه جهان تمدن

                                                           
1 .Identity 
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معنا شده است و تشخص به مفهوم برخورداری از مجموعه ویژگیها و خصوصیات متمایز از  1تشخص هویت در لغتنامه دهخدا"

دیگران است که موجب شناسایی و تمایز فرد از فرد ، گروه از گروه و یا اهلیتی از اهلیت دیگری می شود در صورتی که کلیه 

 .(7388)ابوالحسنی ، "را همانند نماید  اعضاء یك گروه و یا اهلیت

هویت را مجموعه ای از عالئم ، آثار مادی ، زیستی ، فرهنگی و روانی می داند که موجب شناسایی فرد از فرد ، "شیخاوندی 

 .(7388)میرزایی ،  "گروه از گروه یا اهلیتی از اهلیت دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می شود

 :عنصر مهم و مشترک را به روشنی مالحظه کرد توان دوان شد میدر بین  تعاریفی که بی

ها و شرایط خاص، خود را شود که افراد براساس یك سری ویژگیبدین معنا که هویت باعث می ،یکی مسئله همانندی افراد

نا که هر هویتی با تمایز از دلی و وحدت داشته باشند. دوم واژه تمایز به این معواقع نوعی احساس هم نزدیك به هم بیابند و در

شود و به عبارتی مانع شود و تنها به افراد خاصی که در درون حوزه آن قرار دارند اطالق میهاست که شناخته میسایر هویت

 .گرددورود اغیار می

رخی از عناصر ب .اما پس از شناخت مفهوم هویت الزم است تا کمی با مؤلفه ها و عناصر مؤثر در تکوین آن نیز آشنا شویم

اما اگر بخواهیم تعریف  .... و 6، دولت3، آئین و مناسك  0، دین 3، زبان و ادبیات 2سرزمینهویت ساز به طور کلی عبارتند از : 

 :جامع تری ارائه کنیم باید بگوییم که

نی)باورها( شامل )روحی و روانی( تشکیل می شود. بخش ذه 8)ذهنی( و روانشناختی1بخش شناختی دو مؤلفه های هویت از 

بخش روانی)احساسی( نیز مجموعه احساسات،  مجموعه ارزشها ، اعتقادات، هنجارها ، نمادها و ایستارها)طرز تلقی( است و

ها و آگاهی نسبت به آنها موجب محبت و نفرت، تمایل و بی رغبتی، تعلق، تعهد و تکلیف را در بر می گیرد. وجود این مؤلفه

و در یك تقسیم  .(7388امعه( می گردد )ابوالحسنی، در یك فرد و یا یك اجتماع)دسته،گروه،ج «4خود»شکل گیری نوعی 

 توان گفت که: بندی کلی دیگر می

تقسیم کرد. بحث در مورد هویت فردی در این نوشتار ضرورتی ندارد اما  فردی و اجتماعیتوان به دو سطح پدیده هویت را می

و هویت قومی بیرون  11ملیمفهوم هویت  و گروهی است که از پی آنها دو 74جمعیهای یتله هواآنچه اهمیت اساسی دارد مس

 .کشیده خواهد شد

 

 هویت جمعی

اساسی بین جوامع و  های ذاتی ونکته نخستی که باید به آن توجه کرد این است که برای تعریف هویت جمعی، ما باید تفاوت

های فرهنگی و عقیدتی  ای ویژگیهآن به ارائه نظر بپردازیم. زیرا هر جامعهای مختلف را در نظر بگیریم و بر اساس فرهنگ

 (.7381)احمدی،توان همه را بر یك مبنا و یکسان تعریف کردخاص خودش را دارد و نمی

های جمعی فرهنگی در هر جامعه ای از منابع مختلف تغذیه می شوند و نوع این منابع هویت بخش یا هویت ساز بنابر هویت"

ها، سیاست فرهنگی و های قدرت، روابط اجتماعی، رسانهرایط تاریخی، محیط جغرافیایی، فرآیندهای جامعه پذیری، گفتمانش

 .(7381)حاجیانی ، "شود... تعیین و مشخص می

 (.72،7441هویت اجتماعی یعنی اینکه ما کی هستیم و دیگران کی هستند و برعکس تصور مردم از خودشان و دیگران)جنکینز

                                                           
1 . Distinction 
2 .Region 
3 .Lnguage and Literature 
4 . Religion 
5 .Ritulas and Rites 
6 .Government 
7 .Cognitive 
8. Psychological 
9 .Own 
10 .Social/Collective  Identity 

11 National Identity 

12 . Jenkins 
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 هویت ملی و تعاریف مربوط

 تمام در هویت سطح ترین مشروع حال عین در و است که فراگیرترینهویت ملی جمعى،  هویت هاىبخش ترین جامع از یکى

(. و مطالعه هویت ملی به عنوان یکی از سطوح عالی هویت جمعی، موضوعی مهم در 7314است) حاجیانی،  اجتماعى هاىم نظا

 (.7447،7442، 3؛ اسمیت7444و دیگران، 2؛ کرایسی2444و دیگران، 7رود) دولیشمار میمطالعات اجتماعی به 

 (. 0،7431شده است )کوهن ارائه ملی هویت از متفاوتی تعاریف اجتماعی، مطالعات حوزه در

 یا  فکارا مجموعه به انتساب ملى یا احساس هویت فرد، اجتماعى یك هاى متعددهویت میان در "(7441گرینفلد ) نظر از

  (.7383 ، محسنى از نقل )به " آنهاست مهمترین سازند از را می ملى هویت مفهومى چارچوب که احساساتى

دلی بین اعضاء جامعه نسبت به واحد سیاسی موجود له همادر تعریف هویت ملی باید گفت که یکی از مفاهیم اساسی آن، مس

داند و تا چه اندازه با واحد ای میفرد خودش را عضو چه واحد سیاسی در تعریف هویت ملی نکته اصلی این است که "است: 

له این است که آیا افرادی که از لحاظ فیزیکی در یك جغرافیای سیاسی اکند؛ به عبارت دیگر مسسیاسی احساس یگانگی می

و  .(7311)قیصری ، "ند یا نه؟دانخاص و نظام حکومتی خاص قرار دارند، خود را از لحاظ روانی هم عضو این نظام سیاسی می

حساس همبستگی با اجتماع بزرگ ملـی، آگـاهی از آن و احساس وفاداری به آن و همچنین فداکاری در راه آن ی اویت ملیا ه

 (7312است )اشرف، 

دلی با نظام سیاسی حاکم است که این همراهی فقط در ظاهر کافی پس هویت ملی نوعی احساس یگانگی و همراهی و هم

 .نیست بلکه باید پذیرش قلبی افراد و اطاعت محض آنها را در پی داشته باشد

های سنتی همچون مذهب، قوم وقبیله به هویت ملی را به معنای عبور از هویت "هم چنین در تعریف دیگری می خوانیم: 

خود را بر اساس تعلقات قومی قبیله هویت ملی هویتی است که افراد به جای اینکه دانند. بر این اساس های فراگیرتر میهویت
هویت ملی باید  کنند.ای بشناسند، بر مبنای تعلق به ملتی خاص با جغرافیایی مشخص و نظام حکومتی معین شناسایی می

توان وجود )فردی قومی( و هویت فراگیر)ملی( ایجاد نکند. بر این اساس می آنچنان فراگیر باشد که تعارضی بین هویت اولیه

 .(7381)بهمنی قاجار ، "های اصلی هویت ملی دانستاص، جغرافیا و نظام حکومتی معین را ویژگیملت خ

ستی، فرهنگی و روانی، است که سبب تفاوت جوامع ابعاد و عنها و آثار مادی، زی ای از نشانه هویت ملی، مجموعهدر تعریف دیگر 

های عام فراملی  های خاص محلی و هویت ی ارتباطی بین هویت هترین سنتز و حلق شود؛ و لذا، هویت ملی، اصلی از یکدیگر می

های مثبت نسبت به عوامل، عناصر و  ها و نگرش ای از گرایش تر هویت ملی، مجموعه (. در تعبیری کامل7314، )حاجیانی« است

 پیشین(.کننده در سطح یك کشور به عنوان یك واحد سیاسی است ) بخش و یکپارچه الگوهای هویت

 

 ی هویت ملید و عناصر سازندهابعا

توان به  ها، می ترین آن باشد. از جمله مهم ای می آید، این مفهوم دارای عناصر سازنده گونه که از تعریف هویت ملی بر می همان

های های ملی، تمامی مشترکات فرهنگی اعم از: سرزمین، زبان، نماد ای و انسانی اشاره کرد. ارزش های ملی، دینی، جامعه ارزش

های  شود؛ ارزش های دینی، تمام مشترکات دینی و فرهنگ دینی را شامل می شود؛ ارزش ها و ادبیات را شامل می ملی، سنت

ی اصول و قواعد انسانی، فارغ از هر گونه  های انسانی، به کلیه ای به اصول، قواعد و هنجارهای اجتماعی نظر دارد، و ارزش جامعه

  (. 7387یی برای نوع بشر نظر دارد)زهیری، محدودیت اجتماعی و جغرافیا

های فوق نسبت به  ی اصالت هر یك از ارزش البته در میان اندیشمندان علوم سیاسی، اجتماعی، جغرافیا، تاریخ و غیره، درباره

و در علوم  دیگری اختالف نظر وجود دارد. در جغرافیا، به سرزمین و تاریخ مشترک؛ در علوم اجتماعی، به زبان و دین مشترک

 ی سازنده عناصر کنار در  ی مدنی تأکید شده است. هویت ملی سیاسی، به ساختار سیاسی مشترک، ملیت و ملت و جامعه

                                                           
1 .Dowley 
2 .Kriesi 
3 .Smith 
4 .Kuhn 
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 هر. شود می ادبیات و زبان فرهنگی، دینی، سیاسی، جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، ابعاد شامل که دارد هم گوناگونی: ابعاد خود،

ی تعلق شخص به یك  دهنده جتماعی نشانا بعد دارد، را خود خاص اهمیت ملی، هویت تشخص و نتکوی در ابعاد، این از یك

دهد؛ بعد تاریخی، عبارت است از آگاهی مشترک افراد  محیط اجتماعی خاص است، که محدوده هویت اجتماعی او را شکل می

ی  تاریخی و هم تاریخی پنداری، پیوند دهندهی تاریخی و احساس دلبستگی به آن؛ و لذا، احساس هویت  یك جامعه از گذشته

(؛ در حالی که هویت ملی هر ملت، پیشینشود ) اش می های مختلف به یکدیگر است که مانع جدا شدن یك نسل از تاریخ نسل

ی محیط جغرافیایی آن ملت است؛ زیرا محیط جغرافیایی، تبلور فیزیکی، عینی، ملموس و مشهود  ی نخست زاییده در درجه

 .آید یت ملی به حساب میهو

گیرد که افرادی که از لحاظ فیزیکی و قانونی، عضو یك نظام سیاسی هستند و  هویت ملی در بعد سیاسی، در صورتی شکل می

کنند، و موضوع یا مخاطب قوانین آن کشور هستند؛ از لحاظ روانی هم خود را اعضای  داخل مرزهای ملی یك کشور زندگی می

رغم تأثیر انکارناپذیر ابعاد فوق در هویت ملی، و با وجود شدت یافتن فرایندهای  (. علی7318نند )معمار، آن نظام سیاسی بدا

چنان منبع مهمی برای هویت و معنابخشی در جهان متجدد و آشفته به شمار  توسعه و نوسازی، مذهب در تمام ابعاد خود، هم

نهادهای دینی و باألخره مشارکت و تمایل عملی به ظواهر و  های مهم هویت عمومی به شعایر، مناسك و رود. شاخص می

 (. 7314شود )روپسینگه،  های مذهبی و دینی می آیین

شود؛ زیرا فرهنگ و  ترین اجزای هویت ملی یك جامعه است که سبب توافق فرهنگی می بعد فرهنگی هویت ملی نیز از مهم

سانی آن ملت است، که به نحوی خودآگاه یا ناخودآگاه، آن ملت را میراث فرهنگی یك ملت، کلیت زنده و پویای خالقیت ان

های سنتی؛ لباس و  ها و اعیاد؛ ارزش های عام؛ جشن ها و سنت های مهم این بعد شامل: آیین دهد. شاخص تحت تأثیر قرار می

. زبان نیز، بعد مهمی از (7318ها؛ رسوم؛ عرف و هنرهای ملی و بومی هستند )ورجاوند،  طرز پوشش؛ معماری بناها و مکان

 بلکه رود، می شمار به ارتباطات ی وسیله و  میراث مکتوب هر ملتی است. زبان نه تنها به عنوان یك محصول اجتماعی، ابزار

 لذا، و دارد؛ مهمی نقش جامعه هر ی ویژه هویت و فرهنگ تولید باز و تولید در که اجتماعی روابط متن از بخشی عنوان به خود

ی هویت  (. با توجه به تعاریف مذکور، عناصر سازنده7318ملت است )همتی،  آن معنایی نظام ملت، یك زبان گفت نتوا می

آفرینی و همبستگی ملی؛ ایجاد  توان برشمرد. انسجام ملی و ابعاد متفاوت هر کدام، برای هویت ملی کارکردهای خاصی را می

های نمادین مانند زبان، دین، گذشته  گیری از توانایی اند. بهره آن جملهآگاهی ملی و تعیین سازوکارهای فرهنگ سیاسی از 

ی  ای که هویت ملی در حوزه تواند به همبستگی ملی منجر شود. با توجه به نقش تعیین کننده تاریخی و منافع مشترک، می

ظام سیاسی ـ اجتماعی، نقش فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد دارد، عالوه بر ایجاد همبستگی و مشروعیت بخشیدن به ن

کند، و حتی برای تعیین مسیر زندگی جمعی در آینده و اهداف ملی،  ای را در قوام و دوام حیات سیاسی یك ملت ایفا می عمده

 .گیرد نقش خاصی را بر عهده می

 

 پیشین مطالعات

 کتب درسی از برخی در ایرانی گوناگون ماقوا وضعیت بررسی به تحلیل محتوا روش از استفاده با که پژوهشى در (7313) یاوری

 های دینی ارزش به درسی های کتاب در که است این از حاکى است،نتایج پرداخته جغرافیا و اجتماعی تعلیمات فارسی، مانند

 های حتی زبان یا و گوناگون های گویش مانند فرهنگی خرده و های قومی مقوله به که درحالی .است شده توجه بسیار اسالمی

 .است شده توجه کمتر قومی

 با که « های کتاب در ملی هویت های مؤلفه به توجه میزان عنوان بررسی با (7381) شکیباییان و عمران صالحی پژوهش در

 درسی دوره های کتاب در ملی هویت با مرتبط مفاهیم و ها مؤلفه ابتدایی به آموزش دوره درسی » توجه میزان توصیف هدف

 بررسی و مورد محتوا تحلیل روش از استفاده با ابتدایی دوره آموزش درسی کتاب جلد 21 شد، انجام ایران ابتدایی آموزشی

میان  این در و نشده ملی هویت های مؤلفه و عناصر به توجه متعادلی که شد حاصل نتیجه این و گرفت قرار تحلیل و تجزیه
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 ایفا کرد کمرنگی بسیار نقش جدید، نسل در ملی هویت دهیکلزمینه ش در دوره، این درسی کتب تصاویر و صفحات ها، درس

  .هاند

دوره  فارسی کتاب محتوایی بررسی درسی، کتب در ملی تبلور هویت» عنوان  با تحقیقی در( 7381) فریدونی و منصوری

فارسی  کتاب نثرهای و ها تانداس شعرها، تصاویر، ها، واژه فراوانی  میزان بررسی به محتوا، تحلیل روش از استفاده با »ابتدایی

 سنجش مورد را بودن ایرانی بعد از ایرانیان ملی هویت های بیانگر مؤلفه با ها آن ارتباط میزان .پرداختند ابتدایی دوره سال پنج

ود حد در شده، بررسی های کتاب در بحث مورد ملی های هویت مقوله به توجه میزان که داد نشان نتایج .دادند قرار و مقایسه

 .دهدمی را تشکیل ناچیزی بخش که است بوده هاکتاب محتوای کل درصد 1

« های فرهنگیهای ریاضی دوره ابتدایی از نظر مولفهتحلیل محتوای کتاب» ( در پژوهشی با عنوان 7347مقدم و سهرابی)

 آن کوتاه مدت بازتابهای و مدت دبلن فرهنگی نگاه از کیفی تالش کرده است با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیلی

 قالب در و سیاسی عی اجتما فرهنگی، های دغدغه دهدمی نشان هاداده تحلیل محتوای . کنند ارائه ریاضی درسیبرنامه در

 شامل آمده های(بدست )تم موضوعات ترینعمده .اندشده گنجانده درسی هایهای کتاب تمرین و ها مسأله در ریاضی آموزش

 به که داشته وجود نیز موضوعات دیگری اگرچه است، فرهنگی هویت و ملت و دین، تحرکات ملی، تفکیك، شمول، و تساوی

 .است نشده ایاشاره دیگر به موارد مقاله کردن محدود جهت

 

 های تحقیقسوال

ی توجه شده های هویت ملی پنجم ابتدایی ایران به چه میزانی به مولفهدر کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه .7

 است؟

های هویت ملی توجه شده ی ششم ابتدایی ایران به چه میزانی به مولفهدر کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه .2

 است؟

های هویت ملی توجه در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی اقلیم کردستان به چه میزانی به مولفه .3

 شده است؟

های هویت ملی توجه ی پایه ششم  ابتدایی اقلیم کردستان به چه میزانی به مولفهدر کتاب درسی مطالعات اجتماع .0

 شده است؟

ی پنجم و ششم ابتدایی های هویت ملی در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایهآیا تفاوتی بین میزان توجه به مولفه .3

 ایران وجود دارد؟

ی پنجم و ششم ابتدایی اب درسی مطالعات اجتماعی پایههای هویت ملی در کتآیا تفاوتی بین میزان توجه به مولفه .1

 اقلیم کردستان وجود دارد؟

ی پنجم ابتدایی ایران بیشتر است یا های هویت ملی در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایهمیزان توجه به مولفه .1

 اقلیم کردستان ؟

ی ششم ابتدایی ایران بیشتر است یا پایه های هویت ملی در کتاب درسی مطالعات اجتماعیمیزان توجه به مولفه .8

 اقلیم کردستان ؟

 

 روش پژوهش

ی پنجم و ششم مطالعات اجتماعی ایران و اقلیم های درسی پایههای هویت ملی در کتابپژوهش حاضر به بررسی مولفه

به  .دد و ایران از پایه سومگراز پایه چهارم شروع می 7پردازد. برنامه درسی مطالعات اجتماعی اقلیم کردستانکردستان می

تر هستند و های پایینتر از پایههای پنجم و ششم که کاملهای هویت ملی در پایههمین دلیل به بررسی میزان توجه به مولفه

                                                           
 می باشد. «بابه ته کومه التییه کان» عنوان درس مطالعات اجتماعی در اقلیم کردستان7
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ها استفاده گردیده است. روش تر، به همین جهت از محتوای همین کتابها بوده ولی به صورت کاملبه نحوی تکرار مطالب آن

ها و ها، وبگاهد استفاده روش تحلیل محتواست که عبارت است از فنونی که عموماً برای تحلیل منابع مکتوب از قبیل کتابمور

یا روشى براى مطالعه عینى، کمّى و سیستماتیك فرآورده هاى ارتباطى )محتواى  (2443، 7رود) ارلمنابع حقوقی بکار می

 است روشی کیفی محتوای تحلیل .است کیفی محتوای از نوع تحلیل(. و 7318،کلوس «)آشکار پیام( جهت رسیدن به تفسیر

 و هاموضوع و شناسایی گذاری کد بندی،طبقه سیستماتیك فرایند طریق از متنی هایداده محتوای ذهنی تفسیر برای « که

رسی مطالعات اجتماعی پایه های د. جامعه آماری عبارت است از کتاب ( 2443 شانن، و شود)سیحمی برده بکار «الگوها

 صفحه( اقلیم کردستان. 712صفحه( و ششم)40( ایران و پایه پنجم) 720صفحه( و ششم ) 710پنجم)

برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و همچنین جدول فراوانی استفاده شده است. در و 

-صورت که با مراجعه به کتاب، تعداد دفعاتی که به یکی از مولفهفاده شده است به اینتاین تحقیق از روش شمارش فراوانی اس

 اند.باشند شمارش شده و گزارش شدههای هویت ملی در قالب واحد تحلیل که در اینجا جمالت و تصاویر می

های تاریخی ، اساطیر، دین، مکانهویت ملی در پژوهش موجود عبارتند از: پرچم، سرود ملی، تقویم رسمی مورد نظر هایمولفه

 و ملی، مشاهیر ملی، هنر ملی. 

 

 های تحقیقیافته

های هویت ملی ی پنجم ابتدایی ایران به چه میزانی به مولفهسوال اول: در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه

 توجه شده است؟

 اجتماعی پایه پنجم ایران های هویت ملی در کتاب مطالعاتفراوانی و درصد فراوانی مولفه .1جدول 

های هویت مولفه ردیف

 ملی

درصد  فراوانی

 فراوانی

 2 2 پرچم 1

 0 0 سرود ملی 2

 6/3 18 تقویم رسمی 3

 0/35 1 اساطیر ملی 4

 45/8 131 دین 5

 29/02 83 مشاهیر ملی 6

 9/8 28 هنر ملی 7

 -های تاریخیمکان 8

 ملی

25 8/74 

 100 286 مجموع -

ی دین های هویت ملی، مولفهگردد در کتاب مطالعات اجتماعی پنجم  ایران از بین مولفهمشاهده می 7ه در جدول همانطور ک

 اند.درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده 4درصد بیشترین میزان و سرود ملی با 8/03با 

 

                                                           
1 .Earl 
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های هویت ملی چه میزانی به مولفه ی ششم ابتدایی ایران بهدر کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایهسوال دوم: 

 توجه شده است؟

 های هویت ملی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ایرانفراوانی و درصد فراوانی مولفه .2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی های هویت ملیمولفه ردیف

 0/9 2 پرچم 1

 0 0 سرود ملی 2

 1/9 4 تقویم رسمی 3

 0 0 اساطیر ملی 4

 37/32 78 دین 5

 24/4 51 مشاهیر ملی 6

 16/74 35 هنر ملی 7

 18/66 39 ملی -های تاریخیمکان 8

 100 209 مجموع -

 

ی دین های هویت ملی، مولفهگردد در کتاب مطالعات اجتماعی ششم ایران از بین مولفهمشاهده می 2همانطور که در جدول 

 اند.درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده 4طیر ملی با درصد بیشترین میزان و سرود ملی و اسا32/31با 

های هویت سوال سوم: در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی اقلیم کردستان به چه میزانی به مولفه

 ملی توجه شده است؟

 پنجم اقلیم کردستان های هویت ملی در کتاب مطالعات اجتماعی پایهفراوانی و درصد فراوانی مولفه .3جدول 

های هویت مولفه ردیف

 ملی

درصد  فراوانی

 فراوانی

 8/0 1 پرچم 1

 0 0 سرود ملی 2

 8/0 1 تقویم رسمی 3

 0 0 اساطیر ملی 4

 2/35 44 دین 5

 6/9 12 مشاهیر ملی 6

 8/12 16 هنر ملی 7

 -های تاریخیمکان 8

 ملی
51 8/40 

 100 125 مجموع -
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های هویت ملی، گردد در کتاب مطالعات اجتماعی پنجم اقلیم کردستان از بین مولفهمشاهده می 3ل همانطور که در جدو

درصد کمترین میزان را به خود  4درصد بیشترین میزان و سرود ملی و اساطیر ملی با 8/04های تاریخی ملی با ی مکانمولفه

 اند.اختصاص داده

های عی پایه ششم  ابتدایی اقلیم کردستان به چه میزانی به مولفهسوال چهارم: در کتاب درسی مطالعات اجتما

 هویت ملی توجه شده است؟

 ششم اقلیم کردستان های هویت ملی در کتاب مطالعات اجتماعی پایهفراوانی و درصد فراوانی مولفه .4جدول 

های هویت مولفه ردیف

 ملی

درصد  فراوانی

 فراوانی

 74/3 4 پرچم 1

 0 0 سرود ملی 2

 9/0 1 تقویم رسمی 3

 0 0 اساطیر ملی 4

 8/2 3 دین 5

 6/62 67 مشاهیر ملی 6

 34/9 10 هنر ملی 7

 -های تاریخیمکان 8

 ملی
23 5/21 

 100 107 مجموع -

های هویت ملی، گردد در کتاب مطالعات اجتماعی ششم اقلیم کردستان از بین مولفهمشاهده می 0همانطور که در جدول 

درصد بیشترین میزان و سرود ملی و اساطیر ملی با صفر درصد کمترین میزان را به خود 1/12ی مشاهیر ملی با مولفه

 اند.اختصاص داده

ی پنجم و های هویت ملی در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایهسوال پنجم: آیا تفاوتی بین میزان توجه به مولفه

 ششم ابتدایی ایران وجود دارد؟

 پایه پنجم و ششم ایرانهای هویت ملی در مطالعات اجتماعی یسه فراوانی مولفهمقا .5جدول

های هویت مولفه ردیف

 ملی

پایه پنجم مطالعات 

 اجتماعی 

پایه ششم مطالعات 

 اجتماعی

 2 2 پرچم 1

 0 0 سرود ملی 2

 4 18 تقویم رسمی 3

 0 1 اساطیر ملی 4

 78 131 دین 5

 51 83 مشاهیر ملی 6

 35 28 یهنر مل 7
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-های تاریخی مکان 8

 ملی

25 39 

 209 286 مجموع -

 

بار از مولفه های هویت ملی  281گردد در مجموع در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم مشاهده می 3همانطور که در جدول 

که میزان کمتری  است 244استفاده نموده و در خود گنجانیده است در حالی که در مطالعات اجتماعی پایه ششم این رقم 

های سرود ی  دین شده است و کمترین میزان توجه به ترتیب به مولفهاست و در هر دو کتاب بیشترین میزان توجه به مولفه

ملی و اساطیر ملی شده است. و تفاوت چشمگیر دیگری که در مقایسه این دو کتاب وجود دارد میزان توجه به مولفه تقویم 

 است می باشد. 0و در کتاب مطالعات اجتماعی ششم  78ت اجتماعی پنجم رسمی که در کتاب مطالعا

ی پنجم و های هویت ملی در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایهسوال ششم : آیا تفاوتی بین میزان توجه به مولفه

 ششم ابتدایی اقلیم کردستان وجود دارد؟

 پایه پنجم و ششم اقلیم کردستانتماعی های هویت ملی در مطالعات اجمقایسه فراوانی مولفه .6جدول

های هویت مولفه ردیف

 ملی

مطالعات اجتماعی پایه 

 پنجم

مطالعات اجتماعی پایه 

 ششم

 4 1 پرچم 1

 0 0 سرود ملی 2

 1 1 تقویم رسمی 3

 0 0 اساطیر ملی 4

 3 44 دین 5

 67 12 مشاهیر ملی 6

 10 16 هنر ملی 7

 –های تاریخی مکان 8

 ملی
51 23 

 107 125 مجموع -

بار از مولفه های هویت ملی  723گردد در مجموع در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم مشاهده می 1همانطور که در جدول 

است که میزان کمتری  741استفاده نموده و در خود گنجانیده است در حالی که در مطالعات اجتماعی پایه ششم این رقم 

ملی شده است و در کتاب  –های تاریخی ی مکانتماعی پایه پنجم بیشترین میزان توجه به مولفهاست و در کتاب مطالعات اج

های سرود ی مشاهیر ملی بیشترین فراوانی را دارد و کمترین میزان توجه به ترتیب به مولفهمطالعات اجتماعی ششم مولفه

این دو کتاب وجود دارد میزان توجه به مولفه دین و ملی و اساطیر ملی شده است. و تفاوت چشمگیر دیگری که در مقایسه 

است که جای  3که این میزان در کتاب ششم است در حالی 00مشاهیر ملی است که در کتاب پنجم میزان فراوانی مولفه دین 

 باشد.می 72است و در کتاب پنجم  11تامل دارد!!  و مولفه مشاهیر ملی که در کتاب ششم 

ی پنجم ابتدایی ایران های هویت ملی در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایهجه به مولفهسوال هفتم: میزان تو

 بیشتر است یا اقلیم کردستان ؟
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 های هویت ملی در مطالعات اجتماعی پایه پنجم ایران و اقلیم کردستانمقایسه فراوانی مولفه .7جدول

های هویت مولفه ردیف

 ملی

مطالعات اجتماعی 

 ایران

جتماعی اقلیم مطالعات ا

 کردستان

 1 2 پرچم 1

 0 0 سرود ملی 2

 1 18 تقویم رسمی 3

 0 1 اساطیر ملی 4

 44 131 دین 5

 12 83 مشاهیر ملی 6

 16 28 هنر ملی 7

های تاریخی مکان 8

 ملی

25 51 

 125 286 مجموع -

 

بار از مولفه های هویت  281ه پنجم  ایران گردد در مجموع در کتاب مطالعات اجتماعی پایمشاهده می1همانطور که در جدول 

است  723ملی استفاده نموده و در خود گنجانیده است در حالی که در مطالعات اجتماعی پایه پنجم اقلیم کردستان این رقم 

میزان  بیشترین 737ی دین در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ایران   ها هم، مولفهکه بسیار کمتر است و از میان مولفه

بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و در هردو کشور از   37ملی با فراوانی  -های تاریخیولی در اقلیم کردستان مکان

های هویت ملی در کتاب ای نشده است. در کل میزان توجه به مولفههای سرود ملی و اساطیر ملی غفلت شده و اشارهمولفه

 نجم ایران بیشتر است.ی پدرسی مطالعات اجتماعی پایه

 

ی ششم ابتدایی ایران های هویت ملی در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایهسوال هشتم: میزان توجه به مولفه

 ؟ بیشتر است یا اقلیم کردستان

 های هویت ملی در مطالعات اجتماعی پایه ششم ایران و اقلیم کردستانمقایسه فراوانی مولفه .8جدول

ویت های همولفه ردیف

 ملی

مطالعات اجتماعی 

 ایران

مطالعات اجتماعی اقلیم 

 کردستان

 4 2 پرچم 1

 0 0 سرود ملی 2

 1 4 تقویم رسمی 3

 0 0 اساطیر ملی 4

 3 78 دین 5

 67 51 مشاهیر ملی 6

 10 35 هنر ملی 7

های تاریخی مکان 8

 ملی

39 23 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

 187-140، صفحات 7047 بهار ،7 شماره ،8 دوره

142 

 

 107 209 مجموع -

 

بار از مولفه های هویت  244در مجموع در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ایران گردد مشاهده می 8همانطور که در جدول

است  741ملی استفاده نموده و در خود گنجانیده است در حالی که در مطالعات اجتماعی پایه ششم اقلیم کردستان این رقم 

ی دین در کتاب ها هم، مولفهمیان مولفه که در این دو کتاب نیز مانند پایه پنجم میزان اختالف فراوانی زیاد است. و از

بیشترین میزان را  11بیشترین میزان ولی در اقلیم کردستان مشاهیر ملی با فراوانی  18مطالعات اجتماعی پایه ششم ایران   

میزان  ای نشده است. در کلهای سرود ملی و اساطیر ملی غفلت شده و اشارهبه خود اختصاص داده و در هردو کشور از مولفه

 ی ششم ایران بیشتر است.های هویت ملی در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایهتوجه به مولفه

 

 نتیجه گیریبحث و 

های ملی در کتب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم در تحقیق انجام گرفته که به بررسی میزان توجه به هویت

شده است و طی آن مشخص گردید که در کتب درسی مطالعات اجتماعی هر دو ابتدایی ایران و اقلیم کردستان عراق پرداخته 

ای هم که نظام آموزشی به هویت ملی توجه چندانی نشده است و انتظار بیشتر از میزانی است که وجود دارد و در این درجه

ی مطالعات اجتماعی ایران دین، های درسها رعایت نشده برای مثال در کتابتوجه شده تعادل میان میزان استفاده از مولفه

مشاهیر ملی نسبت به مولفه های دیگری مانند پرچم، تقویم رسمی یا اساطیر ملی شده است که این خود باعث عدم رشد 

آموز و بالطبع کشور عزیزمان خواهد آموزان از موضوع با اهمیت هویت ملی و نقش آن در آینده دانشکافی اطالعات دانش

ریزان و مولفان گرانقدر توجه بیشتری به این امر نموده و در مرحله اول میزان توجه به ین الزم است برنامهخواهد شد بنابرا

تری( بوده و در مرحله بعد ایجاد تعادل و های متنوعها و روشها ) با شیوهمساله هویت ملی و گنجاندن هر چه بیشتر این مولفه

های هویت ملی باشد. در مورد اقلیم کردستان هم میزان استفاده از مولفهت ملی میهای هویانسجام بهتر و بیشتر میان مولفه

 -های تاریخیهای مشاهیر ملی و مکانها وجود ندارد. برای مثال به مولفهناچیز است و تعادلی هم بین استفاده از این مولفه

های هویت ملی و در کل هویت ملی ان استفاده از مولفهها توجه شده است. و در نهایت در مقایسه میزملی بیشتر از سایر مولفه

و در کتاب درسی  281ها در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجمایران بهتر عمل نموده و با مقایسه مجموع فراوانی

ماعی و  کتاب درسی مطالعات اجت 723نسبت به کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم 244مطالعات اجتماعی پایه ششم

 های درسی استفاده نموده است.اقلیم کردستان به میزان بیشتری از هویت ملی در کتاب 741پایه ششم
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Abstract 

School education is one of the most important educational foundations in any country and textbooks are the most 

widely used educational tools in most countries. The aim of this study was to investigate the level of attention to 

the components of national warmth in social studies textbooks in Iran and Kurdistan. The components of 

national identity that have been considered in this research are: flag, national anthem, official calendar, 

mythology, religion, historical and national places, national celebrities, national art. The statistical population of 

the study is the fifth and sixth grade textbooks of social studies textbooks in Iran and the Kurdistan region. The 

research method used was content analysis. Descriptive statistics including frequency, frequency percentage and 

frequency table were used to analyze the data. In this research, the method of counting has been used in such a 

way that by referring to the book, the number of times that one of the components of national identity has been 

counted and reported in the form of a unit of analysis, which is sentences and pictures here. Based on the 

research findings in the textbooks of both samples, little attention has been paid to national identity and also 

there is no balance between the use of national identity components in the mentioned books. And in comparing 

the use of national identity components between Iran and the Kurdistan region, more of these components have 

been used in Iranian social studies textbooks. In Iranian textbooks, among the mentioned components, religion 

and national celebrities have been used the most and national myths and anthems have been used the least, and in 

the case of Kurdistan, the components of historical-national places and national celebrities have been used the 

most. Myths and national anthems are the least used. 
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