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ه  چکي
ف بررسی نمادهای هويت ملی در کتاب های درسی دوره آموزش متوسطه انجام  پژوهش حاضر با ه
، شامل پرچم، سرود ملی،  ه است. نماد های هويت ملی که در اين پژوهش مورد بررسی قرار گرفته ان ش
ملی  مشاهير  و  نخبگان  سرزمين،  از  دفاع  تاريخی،  مکان های  ايرانی،  هنر  ملی،  جشن های  رسمی،  تقويم 
ين منظور با بهره گيری از روش تحليل محتوا، کتاب های تاريخ و ادبيات فارسی دوره متوسطۀ  است. ب

رشته علوم انسانی در سال ١٣٨٥ مورد بررسی، تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
را بوده،  ، آموزش هويت ملی در کتاب های درسی مورد نظر ناقص و گ نتايج پژوهش نشان می ده
ه است. از  و در ميان دروس، صفحات و تصاوير اين کتاب ها به نمادهای هويت ملی توجه متعادلی نش
آنجا که پس از خانواده، نهاد آموزش و پرورش در شکل گيری شخصيت دانش آموزان نقش اصلی دارد 
، الزم است برای تکوين هويت ملی دانش آموزان در اين  ارس می باش و کتاب های درسی، محور کار م

کتاب ها، بيشتر به نمادهای هويت ملی توجه شود. 
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مه و بيان مسئله مق
هويت١، پاسخی به چيستی و کيستی هر فرد است، و در واقع مجموعه خصوصياتی است که 
ون داشتن هويت به حيات  . از اين رو هيچ  انسانی نمی توان ب شخص را از ديگران متمايز می کن
؛ بنابراين يکی از مسائل مهم و بحران های دوران جوانی، تشکيل هويت و  اجتماعی خود ادامه ده
انسجام خود است که اريکسون ۲ در نظريه خود به آن می پردازد (ماسن۳ و همکاران،ترجمه ياسايی، 

.(۱۳۷۸
هويت انواع مختلفی دارد، مانن هويت ملی، هويت دينی، هويت فرهنگی؛ در اين ميان جايگاه 
ترين  ي هويت ملی نسبت به انواع ديگر هويت، باالتر است؛ بحث از هويت يکی از اساسی ترين و ج

ه است (ميلر۴، ۱۹۹۵).  ي آم رن می باش که پس از رنسانس پ رن و پسام مباحث عصر م
هويت ملی عبارت است از «مجموعه ويژگی ها، وابستگی ها و پيون های جغرافيايی يا تاريخی، 
 « گی انسان را در بر می گيرد و عضو جامعه به آن می بال و افتخار می کن فرهنگی، حماسی و قومی که زن
ی۱۳۸۳، ص ۲۱). هويت ملی نماد های مختلفی دارد که از جمله  (روح االمينی، به نقل از ميرمحم
ی، ۱۳۸۳، ص ۶۳- ۵۷)، مکان های تاريخی  آن ها می توان به پرچم، سرود ملی و تقويم رسمی (شيخاون

ی،۱۳۸۳، صص ۵) اشاره کرد. ی، ۱۳۸۳) و جشن های ملی (شيخاون (ميرمحم
ه است.  يری ش ت بخش در مفهوم هويت ملی دچار آسيب پ در دهه های اخير، ويژگی وح
ه ای که در دوران معاصر با آن مواجه هستيم،  ي ن۵، يعنی پ يکی از داليل اين امر به مقوله جهانی ش
ي و جوان، احساس چن پارگی  ن در بسياری از افراد به ويژه نسل ج مربوط می شود. جهانی ش

ي آورد. (شولت، ترجمه کرباسيان ۱۳۸۲، ص ۱۳۴).  و گم گشتگی پ
ی را پيش  ي هويت ملی ايران در شرايط کنونی دستخوش چالش هايی است که مشکالت ج

روی ايرانيان قرار می ده (حاجيانی، ۱۳۷۹).
پرورش،  و  آموزش  گان)،  نويسن و  ان،  هنرمن ان،  (دانشمن نخبگان  مانن  مختلفی  عوامل 
. از آنجا که دانش آموزان بيشتر  ار هستن خانواده و رسانه های ارتباط جمعی در تشکيل هويت تأثيرگ
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، نهاد آموزش و پرورش می توان از راه های مختلفی مانن معلم،  رانن رسه می گ وقت خود را در م
. از ميان عناصر آموزشی  کتاب های درسی، و فضای آموزشی به هويت يابی دانش آموزان کمک کن
اميک تأثير بيشتری در ساختن هويت دانش آموزان دارد؟ به نظر می رس کتاب های درسی در نظام  ک

 . ، بنابراين، در ساختن هويت دانش آموزان بسيار مؤثرن آموزشی کشور ما نقش مهمی دارن
لطف آبادی در پژوهش های خود نشان می ده در مقوله هايی چون تقويت هويت ملی و دينی، 
ارس حکايت  رسه ٦٥ درص است، که اين امر از عملکردهای ضعيف م نارضايتی جوانان از م
ی به وطن و  می کن (لطف آبادی، ٨٢ و ١٣٨١، ص ٢٦). همچنين منادی اظهار می دارد عالقه من
اد انگشت شماری اين عالقه  ملی گرايی در ميان دانش آموزان دورۀ متوسطه بسيار ضعيف است و تع
ين سان باي به کتاب های درسی که می توانن در پرورش  را نشان دادن (منادی، ١٣٨٣، ص ٥٤). ب

، توجه شود. و تقويت هويت ملی نقش مؤثری داشته باشن
چارچوب نظری

ن در پيون با  هويت به معنای چيستی و کيستی است و از نياز طبيعی انسان به شناخته ش
ن  . نياز به وابستگی، ريشه ای ذاتی يا غريزی در انسان دارد و برآورده ش ي می آي چيزی يا جايی پ

اين نياز موجب خودآگاهی فردی او می شود (مجته زاده، ١٣٨٤، ص ٩).
١، به صورت کامًال تصادفی از واژۀ هويت استفاده کرد و سپس آن را با معنای  نخستين بار فروي
ضمنی روانی ـ اجتماعی درآميخت. در اينجا اصطالح هويت با معنايی ضمنی، به ارزش های منحصر 
. يعنی او براساس اين فراين به  ي می آي شتۀ منحصر به فرد شخص پ به فردی اشاره می کن که با گ
هويت تکيه می کن (محسنی، ١٣٧٥). اريکسون نظريه فروي را در سه جهت گسترش داد. اول اينکه او 
هويت را به مراحل رش فروي ربط داد. فروي بر کودکی تأکي داشت و می گفت شخصيت در ٥ سالگی 
يا کمی بيشتر از آن شکل می گيرد. اريکسون اعالم کرد که شخصيت در طول عمر و در مجموعه ای 
. دومين تغييری که اريکسون در نظريه فروي ايجاد کرد، تأکي بيشتر بر  هشت مرحله ای رش می نماي
«من» بود تا «نهاد». از نگاه اريکسون، «من» بخش مستقل شخصيت است و وابسته به «نهاد» يا مطيع 

ی، ١٣٧٩). آن نيست (شولتز و شولتز،ترجمه سي محم
سوم اينکه اريکسون تأثير فرهنگ، جامعه و تاريخ را بر شخصيت قبول داشت. او معتق بود 
ما به طور کامل توسط نيروهای زيستی مؤثر در کودکی کنترل نمی شويم. هرچن اين عوامل فطری 

، اما آنها رش شخصيت را به طور کامل توجيه نمی کنن (همان).  مهم هستن

1. freud
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از اين رو، مهم ترين نظريه ای که روانشناسی دربارۀ هويت وجود دارد، نظريه اريکسون است. 
. با انتقال از نوجوانی به  در واقع مفهوم هويت و بحران هويت را در دوره نوجوانی مطرح می کن
يل می شود، هويت شکل می گيرد  جوانی، يعنی زمانی که فرد به شخصی مستقل و قائم به ذات تب

(اکبرزاده، ١٣٨٣).
هويت، شامل هويت فردی و هويت جمعی است. هويت فردی، ويژگی ها و خصوصيات هر 
فرد است که موجب تمايز فرد از ديگر افراد می شود (ساروخانی، ١٣٧٥). هويت جمعی نوع ديگر 
هويت است که در مقابل هويت فردی قرار می گيرد. وقتی فرد در گروه های اجتماعی عضو می شود، 
. در هويت جمعی فرد به «گروه» متعلق  با استفاده از ضمير «ما» خود را از ديگران متمايز می کن
است و نسبت به اعضای آن احساس تعلق، تعه و تکليف دارد. هويت هايی مانن هويت خانوادگی، 
هويت قومی، هويت سازمانی و هويت ملی، هويت جمعی هستن که عضويت فرد در گروه را نشان 

می دهن (دوران، ١٣٨١). 
ه است (کوهن، ١٩٦٥). در حوزه مطالعات اجتماعی، تعاريف متفاوتی از هويت ملی ارائه ش
اسميت١ معتق است هويت ملی باز تولي و باز تفسير دائمی ارزش ها، نهادها، خاطره ها، اسطوره ها 
و سنت هايی است که ميراث متمايز ملت ها را تشکيل می دهن و تشخيص هويت افراد با آن الگو، 
ير است (اسميت،ترجمه انصاری، ١٣٨٣، ص ٣٠). هايس٢  ميراث و يا عناصر فرهنگی، امکان پ
، عرف و رسومات  معتق بود که در تاريخ بشريت اقوامی وجود داشته ان و انسان ها با زبان ها، عقاي
 . ه، و از بين رفته ان ي آم ين بار پ اد مشخصی از اقوام چن ، هرچن تع گی می کرده ان متفاوت زن
طبق تعبير هايس، هويت يک قوم ترکيبی از حس وطن پرستی و آگاهی آن قوم است. حس وطن پرستی 
، از آن به  دلبستگی مشخص به شهر و فضای فيزيکی است و وقتی به صورت ملی گستردگی ياب

مليت و هويت ملی تعبير می شود (هايس، ١٩٩٣).
. برخی از مهم ترين  ه متفاوتی را برای هويت ملی برمی شمارن محققان عناصر تشکيل دهن
، پيشينه مشترک تاريخی و فرهنگی، زبان، دين و سرزمين  عناصر هويت ملی سازمان سياسی واح
تعريف  دولت  يا  سياسی  سازمان  تکوين  اساس  بر  را  ملی  هويت  نيز  ديگر  گروهی  است.  مشترک 
ت در سازمان سياسی و قانون مورد تبعيت  گاه ويژگی اساسی هويت ملی، وح . در اين دي می کنن

است و به عناصر و امور فرهنگی توجه نمی شود (گودرزی، ١٣٨٥).

1 . Esmite
2 . Hayes
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پيشينه پژوهش
هويت از جمله مفاهيمی ميان رشته ای است که در حوزه های مختلفی همچون اخالق، عرفان، 
، و در روانشناسی و علوم اجتماعی از  فرهنگ، سياست، امنيت و حتی اقتصاد به آن پرداخته ان
ه ای  ي پ مثابۀ  به  ملی  هويت  سياق،  ين  ب  .(١٣٨٥ (گودرزی،  می شود  محسوب  پايه ای  بحث های 
ا در اروپا و سپس از اواخر قرن نوزدهم  ي می باش که ابت ۀ عصر ج سياسی ـ اجتماعی، زايي
به مشرق زمين و سرزمين های ديگر راه يافته است. اما هويت  ملی به منزلۀ مفهوم علمی، به تازگی 
ه است. اين واژه از نيمۀ دوم قرن بيستم به جای مفهوم «نقش  توسط علوم اجتماعی ساخته ش
. از  ن عوامل اصلی مليت، دين، زبان و سرزمين مشترک هستن ملی١» به کار می رود. غالبًا معتق
نظر روان شناسان اجتماعی، احساسات مشترک و آگاهی جمعی شالودۀ هويت ملی و قومی را تشکيل 

می ده (معظم پور، ۱۳۸۰، ص ۳۹). 
ه هويت ملی را چنين برمی شمارد: رزازی فر در پژوهش خود، عناصر تشکيل دهن

١. ارزش های ملی: ميزان تعه و دلبستگی به سرزمين، سرود ملی، سنت های ملی، استقالل 
کشور، تاريخ کشور، پرچم، آثار ملی، مشاهير ملی و رهبران سياسی.

ان و احساس همبستگی با ساير ملل. ٢. ارزش های انسانی: همياری به نيازمن
٣. ارزش های جامعه ای: احساس همبستگی با جامعه و رعايت مقررات اجتماعی.

ی به فرامين دينی و شرکت در مراسم دينی (رزازی فر، ١٣٧٩).  ٤. ارزش های دينی: پايبن
ی(١٣٨٣)، پرچم و سرود ملی از مظاهر تجلی نمادين يگانگی ملی محسوب  به اعتقاد شيخاون
؛ همزمانی نيز، به اين معنا که همۀ اقوام کشور، يک روز از سال به عنوان آغاز سال شروع  می شون

، از تجليات نمادين اين امر است. می کنن
ن جشن های ملی يکی از نماد های همبستگی  ی (١٣٨٣) معتق ی (١٣٨٣) و ميرمحم شيخاون
و هويت اقوام ايرانی است. به اعتقاد لطف آبادی و نوروزی (١٣٨٣) هويت ملی ريشه های تاريخی 
مشترک، سرزمين مشترک، تابعيت دولتی مشترک، دفاع از سرزمين، سنت های فرهنگی و ادب و زبان 

ارانه دارد.  مشترک، نگرشی مثبت و جانب
و  ارتباطی  نظام  يک  مادی،  عالئم  مجموعه ای  با  پوشاک  می دارد  بيان   (١٣٨٤) بلوکباشی 
گرو  در  آن،  معانی  دريافت  و  عالئم  اين  از  رمزگشايی   . می کن برقرار  جامعه  مردم  ميان  فرهنگی 
اشت هويت  شناخت رفتار های اجتماعی و فرهنگی مردم است، اين ارزش ها نقش مهمی در نگه

1 . National character
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. اجتماعی فرهنگی مردم ايفا می کنن
نتايج پژوهش لطف آبادی نشان می ده که ٦٤ درص دانش آموزان معتق بودن که آموزش 
تاريخ، جغرافيا و ادبيات فارسی، هويت ملی و روح ايران دوستی را در شاگردان تقويت نمی کن 

(لطف آبادی، ١٣٨١ و ١٣٨٢).
به  ايی  ابت دورۀ  درسی  کتاب های  در  می ده  نشان  نيز  شکيباييان  و  عمران  صالحی  پژوهش 
ان مؤثری در  ايی نمی توانن نقش چن ه است و کتاب های درسی دورۀ ابت نمادهای ملی توجهی نش
شکل گيری و تحکيم مولفه های اسطوره ای و نمادين هويت ملی، که يکی از ابعاد مهم شخصيت و رش 

همه جانبۀ فردی و اجتماعی دانش آموزان است، داشته باشن (صالحی عمران و شکيباييان، ١٣٨٦).
ه است مرور برخی کتاب های درسی نشان می ده که در  ی آم همچنين در پژوهش شيخاون
ه و بيشتر بر ويژگی های مردانه و شهری تأکي  آن ها به مقوله های هويت و فرهنگ قومی پرداخته نش

ی، ١٣٨٣).  ه است (شيخاون ش
ی به وطن و ملی گرايی در بين دانش آموزان دورۀ متوسطه  ه است «عالقه من در پژوهش منادی آم

» (منادی، ١٣٨٣، ص ٥٤). اد انگشت شماری اين عالقه را نشان داده ان بسيار ضعيف است و تع
، در  ه است، کسانی که از سنت های فرهنگی خود دور باشن چنانکه در نظريه اريکسون آم
رسه يکی از  ی، ١٣٧٩). بنابراين م هويت خود مشکل دارن (شولتز و شولتز،ترجمه سي محم
. منادی  ئولوژيکی است که می توان نقشی مؤثر داشته باش مهم ترين نهادهای آموزشی، فرهنگی و اي
ان مهم نيست»  : «شناخت و عالقه به حفظ آثار تاريخی نيز برای آنان چن در همين رابطه می نويس

(منادی ١٣٨٣، ص ٥٥). 
در مورد پژوهش های خارج از کشور با موضوع هويت ملی در کتاب های درسی، مطالعات 
ه است. او در اين  ه نمی شود. پژوهش بينگ جين (٢٠٠٢) در کشور کره انجام ش انی مشاه چن
ه است کشور های مختلف  پژوهش  به رابطه ميان آموزش و هويت ملی می پردازد. در اين پژوهش آم
مانن  آنان  تا  سازن  مهيا  مردم  برای  را  زمينه  اجباری  آموزش  طريق  از  مايلن  کره،  جمله  از  دنيا 

ست کردن مردم و ايجاد هويت ملی است. ف از اين آموزش يک . ه گی کنن خودشان زن
ارس را باي يکی از مکان هايی دانست که در آن هويت ملی مشترک،  همچنين ميلر معتق است م
قومی  واقعيت های  مورد  در   . می شون دموکراتيک  ی  شهرون آماده  کودکان  و  می ياب  دوباره  زايش 
ارس می توانن به منزلۀ عامل  ، م تازه وارد که ممکن است درک مشوشی از هويت ملی داشته باشن
ارس باي ويژگی عمومی داشته باشن و اعضای  . بنابراين م تعادل بخش محيط فرهنگی خانواده باشن
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.(ميلر، ترجمه غراياقی  ه، و به طور مشترک آموزش ببينن گروه های قومی متفاوت در آنجا با هم آشنا ش
ی،١٣٨٣). زن

پژوهش حاضر بر آن است تا ميزان پرداختن کتاب های درسی تاريخ وادبيات فارسی دوره 
رسمی،  تقويم  ملی،  سرود  پرچم،  شامل  ملی،  هويت  نماد های  به  را  انسانی  علوم  رشته  متوسطه 
مکان های تاريخی، هنر ايرانی، لباس ايرانی، جشن های ملی، دفاع از سرزمين، مشاهير ملی و نخبگان 

 : بررسی کن و به سؤال های زير پاسخ ده
آيا محتوای کتاب های درسی تاريخ و ادبيات فارسی دورۀ متوسطه رشتۀ علوم انسانی نمادهای  ١ (

هويت ملی را دربردارد؟
ه است؟ ام يک از نماد ها، اهميت بيشتری داده ش در محتوای اين کتاب های درسی، به ک ٢ (

ام يک از نماد های هويت ملی، در محتوای اين کتاب ها الويت کمتری دارد؟ ک ٣ (
روش پژوهش

اين تحقيق پژوهشی توصيفی است و در گروه پژوهش های کاربردی قرار می گيرد. در اين 
بررسی  برای  علمی  روش های  از  يکی  که  متن  محتوای  تحليل  کمک  به  کيفی  روش  از  پژوهش 

ه است. ، استفاده ش ارک اسنادی می باش محتوای م
جامعۀ آماری تحقيق، کتاب های تاريخ و ادبيات فارسی دورۀ متوسطۀ رشته علوم انسانی در 
. در اين  سال تحصيلی ۱۳۸۵ است؛ زيرا احتمال وجود نماد های ملی در اين کتاب ها بيشتر می باش
، پژوهشگر مواردی  فمن ه است. در نمونه گيری ه فمن استفاده ش پژوهش از روش نمونه گيری ه
ی داشته باش (گال،بورگ و گال، ترجمه  ي ف تحقيق اطالعات ج را انتخاب می کن که با توجه به ه

نصر و همکاران ،۱۳۸۲).
در روش تجزيه و تحليل محتوا، پس از آنکه از متن مورد مطالعه تفسيری کلی ارائه داديم، 
آن را با همه پرسش ها و فرضيه ها ارتباط می دهيم (منادی، ۱۳۸۵). نمادهای هويت ملی که در اين 
، پرچم، سرود ملی، تقويم رسمی، مکان های تاريخی، هنر ايرانی،  پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته ان
. پس از آن، نماد های  لباس ايرانی، جشن های ملی، دفاع از سرزمين و نخبگان و مشاهير ملی هستن
ول فراوانی و درص مشخص  ه، و برای هر نماد ج مربوط به موضوع پژوهش از متن استخراج ش
اری  گ می شود. پژوهشگران برای اطمينان يافتن از پايايی تحليل محتوا، واح های تحليل را ک
. اين روش يکی از روش های رايج برای پايايی در  می کنن و همه پژوهشگران بر آن توافق می نماين

تحليل محتواست (هولستی، ترجمه ساالرزاده ،۱۳۷۳، ص ۲۱۰).
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يافته های پژوهش
در اين پژوهش هر يک از نمادهای ملی در کتاب های تاريخ و ادبيات فارسی دورۀ متوسطه رشتۀ 

ه است. ول شماره ١ آم ؛ نتايج تحقيق در ج علوم انسانی مورد بررسی، تجزيه و تحليل قرار گرفته ان

ول ١. کليه نمادهای هويت ملی در کتاب های ادبيات فارسی و تاريخ دورۀ متوسطه ج

ادبيات فارسی کتاب/ نماد
سال اول

ادبيات فارسی 
سال دوم

ادبيات فارسی 
سال سوم

تاريخ ايران و 
جهان (١) سال 

دوم

تاريخ ايران 
و جهان (٢) سال 

سوم

پرچم
١٠٠٠٣فراوانی
٧٥٪٢٥٠٠٠٪درص

سرود ملی
٠٠٠٠٠فراوانی
٠٠٠٠٠درص

تقويم 
رسمی ملی

١٠٢١١٧٤٩٠فراوانی
٦٣٪٢/٨٪١١٪١٤٪٧٪درص

مکان های 
تاريخی

٤٨٢١٣٧٩فراوانی
١١٪٤٦٪٢٦٪١٠٪٥٪درص

هنر ايرانی
١٦١٠١٧٦٦٣٠فراوانی
٢٪٥١٪١٣٪٧٪١٢٪درص

لباس 
ايرانی

٣٠٠٢٢فراوانی
٢٨٪٢٨٪٤٢٠٠٪درص

جشن های 
ملی

٠٥٢٠٢١فراوانی
٣/٥٪٧٪٧١٪١٧٪٠درص

دفاع از 
سرزمين

٢٦٦٨١٩٢٥فراوانی
٢٩٪٢٢٪٩٪٧٠٪٨٤٪درص

نخبگان و 
مشاهير ملی

٧٧٧٨٨٥٤٣٦فراوانی
٢٪١٤٪٢٩٪٢٦٪٢٦٪درص

اگانه در هر يک از کتاب های درسی مورد بررسی قرار گرفت که  ام از نمادها به طور ج هر ک
ه است. ول شماره ٢ خالصه ش نتايج آن در ج



133 جايگاه نمادهای هويت ملی در کتاب های ..

ول ٢. نمادهای هويت ملی در کتاب های درسی ج

نماد
پرچم 

در کليه 
کتاب ها

سرود 
ملی در 
کليه 
کتاب ها

تقويم 
رسمی 
در کليه 
کتاب ها

مکان های 
تاريخی 
در کليه 
کتاب ها

هنر 
ايران 

در کليه 
کتاب ها

لباس 
ايرانی 
در کليه 
کتاب ها

جشن های 
ملی در 
کليه 
کتاب ها

دفاع از 
سرزمين 
در کليه 
کتاب ها

نخبگان و 
مشاهير ملی 

در کليه 
کتاب ها

٤١١٤٢٧٩١١٢٧٢٨٨٤٢٨٩فراوانی
٣٨٪١١٪٣٪٠/٩٪١٤٪١٠٪١٩٪٠/٥٠٪درص

ول شماره ١، به نماد پرچم در سه کتاب درسی (ادبيات فارسی سال دوم متوسطه،  براساس ج
ه است.  ادبيات فارسی سال سوم متوسطه، تاريخ ايران و جهان (١) سال دوم متوسطه) اشاره نش
همچنين کمترين درص به کتاب ادبيات فارسی سال اول متوسطه مربوط می شود و بيشترين درص 

را کتاب تاريخ ايران و جهان(٢)، سال سال سوم متوسطه، دارد.
ه است.  ه نش به عالوه، در هيچ يک از کتاب های درسی سرود ملی گنجان

کمترين درص نماد تقويم رسمی، در کتاب تاريخ ايران و جهان (١) و بيشترين درص در 
ه است. از آنجا که در ايران هر دو تقويم قمری و شمسی معتبر  کتاب تاريخ ايران و جهان (٢) آم
ارس کشور تقويم شمسی است، استفاده  ، اما چون روال همۀ کارهای اداری و همچنين م می باش
. اين مسئله در کتاب تاريخ ايران  از اين تقويم برای يادگيری بيشتر دانش آموزان، مناسب تر می باش

. ه ان ه است، البته اغلب تاريخ های شمسی در پاورقی آورده ش و جهان (٢) رعايت ش
کمترين درص نماد اماکن تاريخی در کتاب ادبيات فارسی سال اول متوسطه و بيشترين درص 

آن در کتاب تاريخ ايران و جهان (١) سال دوم متوسطه به کار رفته است.
کم ترين درص نماد هنر ايرانی در کتاب تاريخ ايران و جهان (٢) سال سوم متوسطه و بيشترين 

. درص اين نماد، در کتاب تاريخ ايران و جهان (١) سال دوم متوسطه می باش
کم ترين درص نماد لباس ايرانی نيز در کتاب ادبيات فارسی سال دوم و ادبيات فارسی سال 

ه است.  سوم متوسطه و بيشترين درص آن در کتاب ادبيات فارسی سال اول متوسطه آم
بيشترين  و  متوسطه  اول  سال  فارسی  ادبيات  کتاب  در  ملی  جشن های  نماد  درص  کم ترين 

. درص آن در کتاب ادبيات فارسی سال سوم متوسطه می باش
نکتۀ قابل تأمل اينکه بيشترين درص مربوط به کتاب ادبيات فارسی سال سوم در صفحاتی 

ه است. می باش که برای مطالعه آزاد دانش آموزان درنظر گرفته ش
ادبيات  کتاب   در  سرزمين،  از  دفاع  نماد  درص  کم ترين  می دهن  نشان   ١ ول  ج داده های 

فارسی سال دوم متوسطه و بيشترين درص آن در کتاب ادبيات فارسی سال اول متوسطه است.
بيشترين  و  متوسطه  سوم  سال   (٢) جهان  و  ايران  تاريخ  به  نيز  نخبگان  نماد  درص  کمترين 
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درص به ادبيات فارسی سال سوم متوسطه تعلق دارد.
ترتيب  بيشترين فراوانی ها به  نمادهای ملی تا  کمترين فراوانی  ول ٢،  بنابراين با توجه به ج
عبارتن از: سرود ملی، پرچم، لباس ايرانی، جشن ها ملی، مکان های تاريخی، دفاع از سرزمين، هنر 

ايرانی، تقويم رسمی و نخبگان و مشاهير.

نتيجه گيری
دورۀ  فارسی  ادبيات  و  تاريخ  درسی  کتاب های  محتوای  می ده  نشان  پژوهش،  اين  نتايج 
. نماد های  متوسطه رشته علوم انسانی در ايران، به طور متعادل و متوازن به نمادهای ملی نپرداخته ان
سرود ملی، پرچم، لباس ايرانی و جشن های ملی بسيار مورد بی توجهی قرار گرفته ان و در مقابل به 
ه است. بنابراين محتوای کتاب های  نمادهای دفاع از سرزمين، نخبگان و مشاهير ملی بيشتر اشاره ش

 . ان مؤثری در تقويت و پرورش هويت ملی دانش آموزان، ايفا کنن کور نمی توانن نقش چن م
نوجوانی  دوره   (١٣٨٣ ی،  سي محم (برک،ترجمه  اريکسون  نظريه  به  توجه  با  که  آن جا  از 
، بنابراين آموزش و پرورش نقش  دوران هويت يابی است و اين دوران متقارن با دوره متوسطه می باش

مهمی در اين زمينه خواه داست. 
تاريخ، ميراث مشترک ماست و همٔه افراد به آن احساس مشترک و تعلق خاطر دارن و ادبيات 
شتگان است؛ بنابراين تاريخ ادبيات سهم مهمی در شکل گيری هويت  نيز حافظ ميراث فرهنگی گ

. ملی دانش آموزان دارن
هنر ايرانی، زبان فارسی، آداب و رسوم، جشن های ملی و آثار باستانی، از عواملی هستن که 
. اين امور در ساليان متمادی تکوين يافته، و در آثار ادبی و  هويت ملی ما ايرانيان را شکل می دهن
. اين سرمايه های گرانبها و فاخر به همۀ ما ايرانيان تعلق دارن و بنابراين الزم  تاريخی ما نمود يافته ان

ه سازان کشور بکوشيم. است برای پرورش و انتقال آن به آين
آموزش و پرورش دومين نهاد پس از خانواده است که می توان نقش مهمی در شکل گيری 
به  ميل  برای  ابزاری  پرورش  و  آموزش  دورکيم١  اعتقاد  به  ؛  باش داشته  دانش آموزان  شخصيت 
انسجام اخالقی می باش و سازو کار ی است که از طريق آن هنجار ها و ارزش های جامعه منتقل 
می شود (شارع پور، ١٣٨٣)؛ از طرف ديگر در نظام آموزشی کشور ايران کتاب های درسی به طور 
ارس هستن و باي به محتوای کتاب های درسی در جهت پرورش و تقويت  متمرکز محور کار م

هويت ملی دانش آموزان بيش تر توجه شود.
ه است، وضعيت کتاب های درسی نشان می ده محتوای  همانطور که در يافته های پژوهش آم
پژوهش های  نتايج  است.  دربرنگرفته  را  ملی  هويت  نمادهای  جانبه  همه  به طور  درسی  کتاب های 
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ی (١٣٨٣) با نتايج اين پژوهش همسويی دارد.  صالحی عمران با شکيباييان (١٣٨٦) و شيخاون
بنابراين الزم است محتوای کتاب های درسی مورد بازنگری قرار گيرد تا زمينه مناسبی برای 

رش هويت ملی دانش آموزان فراهم شود. 

پيشنهادی کاربردی 
: با توجه به يافته های پژوهش حاضر، پيشنهاد می شود موارد زير مورد توجه قرار گيرن

. بنابراين الزم است  ۱. کتاب های درسی به طور متعادلی به نماد های هويت ملی نپرداخته ان
. گروه های تأليف کتاب های درسی، به اين مقوله توجه الزم را داشته باشن

۲. پيشنهاد می شود نمادهای مختلف ملی در محتوای کتاب های درسی به طور يکسان مورد 
؛ برخی نماد های ملی مورد بی توجهی زيادی قرار گرفته ان و برخی ديگر بيشتر مورد  توجه قرار گيرن
؛ برای نمونه در سه کتاب (ادبيات فارسی سال دوم و سوم و تاريخ سال دوم) به نماد پرچم  توجه ان

ارد.  ه است و نماد سرود ملی نيز در هيچ يک از کتاب های درسی وجود ن پرداخته نش
منابع فارسی

ــ اسميت، آنتونی (١٣٨٣)، ناسيوناليسم. ترجمه منصور انصاری، تهران: موسسه مطالعات ملی. 
ر از نوجوانی به پيری، تهران:  ــ اکبرزاده، نسرين (١٣٨٣)، روانشناسی رش و تحول؛ گ

دانشگاه الزهرا(س). 
گی، ترجمه يحيی سي  ــ برک، الورا، ای (١٣٨٣). روان شناسی رش از نوجوانی تا پايان زن

ی، تهران: انتشارات ارسباران.  محم
مه پوشاک در ايران زمين، ترجمه پيمان متين، از مقاالت  ــ بلوکباشی، علی (١٣٨٤). مق

دانشنامه ايرانيکار زيرنظر احسان يار شاطر. 
ــ حاجيانی، ابراهيم (١٣٧٩)، تحليل جامعه شناختی هويت ملی در ايران و طرح چن فرضيه، 

فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره پنجم. 
دکتری  رسالۀ  اجتماعی،  هويت  بر  سايبرنتيک  فضای  تأثير   ،(١٣٨١) بهزاد  دوران،  ــ 

رس.  جامعه شناسی، دانشگاه تربيت م
ــ رزازی فر، افسر (١٣٧٩)، بررسی مفهوم هويت جمعی و جايگاه هويت ملی در شهر مشه با تأکي 
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