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بر اساس انتقادهايى كه از مبانى علم جديد، پيرامون مسائل هويت ملى و هويت اجتماعى در پِى پديدة 
جهانى شـدن به ويژه در بخش آموزش زبان هاى خارجى و برنامه ريزى زبانى در شـاخة جامعه شناسـى 
زبـان، صورت گرفتـه مفاهيم تازه ترى همچـون «دانش بومى» و «بومى سـازى» به وجـود آمده اند. در 
اين راستاسـت كه نظام آموزشـى مى تواند نقش بى بديلى در شـكل دهى به هويت ملى افراد هر جامعه 
ايفا كند. در اين ميان كتاب هاى درسـى و محتواى آموزشـى را بايد ابزارى اساسـى در انتقال مفاهيم، 
ارزش ها، هنجارها و حتى آموزه هاى فرهنگى و مذهبى در ميان افراد جامعه دانسـت كه در شكل دادن 
به شـخصيت كودكان و نوجوانان جامعه نقش مهمى دارد. هدف آموزش در عصر حاضر، حفظ و اعتالى 
هويـت و ارزش هـاى ملى دانش آموزان، ضمن حضور در دهكدة جهانى اسـت. بر اين اسـاس، پژوهش 
حاضر قصد دارد به نقد فضاى بومى سازى شده در كتب درسى آموزش زبان انگليسى و فرانسه بپردازد. 
پژوهش حاضر از نظر ماهيت و روش، اسـنادى- تحليلى اسـت و در آن براى تجزيه وتحليل اطالعات، 
از روش تحليل محتواى كيفى اسـتفاده شده است. جامعة آمارى شامل كتاب هاى دورة راهنمايى زبان 
فرانسـه و كتاب هاى پاية هفتم و هشـتم زبان انگليسـى اسـت. از پژوهش اين نتيجه به دست آمد كه 
مؤلفه هاى هويت ملى در كتاب هاى زبان انگليسـى به مراتب بيشـتر از كتاب هاى درسـى زبان فرانسه 
اسـت. على رغم حضور كم رنگ برخى از ابعاد هويت ملى و يا فقدان پردازش مناسـب و متوازن برخى 
از ابعاد ديگر در كتب هر دو زبان، بااين حال واردنمودن مؤلفه هاى هويت ملى و بومى سـازى كتاب هاى 

درسى، اقدامى ارزشمند مى باشد.
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مقدمه
تحوالت سياســی و اقتصادی جهان و پيشــرفت های عرصة فّنــاوری اطالعات در عصر حاضر، 
تأثيرات عظيمی بر جوانب گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی به جای گذاشــته و گروه های انسانی 
را از مردمانی محلی و ملی به انســان هايی جهانی تبديل کرده اســت. ايــن پديدة نوين در کنار تمام 
محاســن و ارزش هايی که دارد، آسيب هايی را نيز متوجه ســاکنان نقاط مختلف اين دهکدة جهانی، 
به ويژه نسل جوان، می کند. نسل جوان هر کشور به مثابة ذخيره ای عظيم در راستای تحقق آرمان های 
علمی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی آن کشور است. بنابراين اگر آسيبی متوجه اين سرماية 
گران بها گردد، جامعه را از رسيدن به اهداف متعالی خويش بازمی دارد. يکی از بزرگ ترين آسيب های 
پديــدة جهانی شــدن، بر هويت ملی جوانــان وارد می آيد و اين البته در صورتی اســت که از ابتدای 
تربيت خانوادگی و اجتماعی نوجوان و جوان، تدابيری برای درونی کردن اين ارزش ها اتخاذ نشــده 

باشد.
شــکل گيری هويــت يک فراينــد مهم و اساســی و متأثر از عوامــل مختلفی از جملــه خانواده، 
آموزش وپرورش، رســانه های ارتباط جمعی و نخبگان اســت. از آنجا که دانش آموزان بيشترين وقت 
خود را پس از محيط خانواده در مدرســه می گذرانند و در مدرســه هم تربيت يکنواخت و واحدی، 
صرف نظــر از تفاوت هــای فرهنگی و طبقاتی خانواده هــا، انجام می گيرد، می تــوان بر اهميت نقش 
مدرســه، مربيان، معلمان، برنامة درســی و فعاليت های اجتماعی و فرهنگی مدرســه در شــکل گيری 
هويت نوجوانان تأکيد نمود (درويشــی و احمدی، ۱۳۹۱). به تعبيــر اميل دورکيم، آموزش وپرورش 
چيزی نيســت جز جامعه پذيری و جامعه پذيری هم به معنای انتقال ارزش ها و هنجارهای ملی است 
(عالقه بند، ۱۳۷۷، ص. ۱۴۰). رشــد شــخصيت و تحکيم هويت و نظام ارزشی ملی، دينی و انسانی 
دانش آموزان ايرانی مهم ترين وظيفة تربيتی آموزش وپرورش اســت و تربيت شهروندانی محلی، ملی 
و جهانی و مهارت های زندگی انسانی از طريق آموزش درست انديشيدن، بايد بخشی جدايی ناپذير 
از برنامه های درسی مدارس در نظر گرفته شود (لطف آبادی، ۱۳۸۵). در اين راستا آگاهی از محتوای 
کتاب های درسی و ارزيابی آن ها برای برنامه ريزان و نويسندگان، به منظور استفاده از آن در تدوين و 
تأليف کتاب های آموزشی غنی و اثرگذار، امری ضروری و مهم به نظر می رسد (شمشيری و نوشادی، 

.(۱۳۸۶
به گزارش ســازمان ملی جوانان (۱۳۸۶)، نتايج حاصل از جمع آوری و بررســی آماری و تحليلی 
پژوهش هايی که در زمينه هويت نوجوانان و جوانان توســط اين سازمان انجام گرفته حاکی از ظهور 
و پيدايش مشــکالتی اساسی در ســاختار روانی، رفتاری و اجتماعی اين گروه ِسّنی است. فراموشی 
تمّدن درخشــان ايرانی و عدم شکل گيری هوّيت ملی و ضعف بنية مذهبی، زمينه ساز ايجاد ترديد در 

خودباوری دانش آموزان شده و موجب جذب دانش آموزان به فرهنگ بيگانه می شود.
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بيان مسئله
احساس هويت داشتن، مسئله ای بسيار مهم است و به ويژه چالشی اصلی برای هويت يابی در دوران 
نوجوانی به حساب می آيد. اگر اين احساِس قوی در فرد تحقق نيابد، در نقش او در جامعه تداخل ايجاد 
می شود و احساس بی هويتی، بی هدفی و رفتار ضداجتماعی در او پديد می آيد. بنابراين، شناسايی عوامل 
مؤثر بر هويت، از جمله عامل زبان، ضروری است (قمری و حسن زاده، ۱۳۸۹). نظام آموزش وپرورش 
در هر جامعه يکی از مهم ترين ارکان ســازندة فرهنگ و هويت آن جامعه اســت، لذا تقويت فرهنگ و 
هويت ملی، نيازمند توجه، تقويت و تحّول در نظام آموزش وپرورش ملی است. هويت ملی از مباحث 
مهم و برجســته در دنيای امروز اســت. نياز به آن و احســاس تعلق، وفاداری و گرايش به سمت آن از 
ضرورت های انکارناپذير در هر جامعه محســوب می شــود. با توجه به اينکه نظام آموزش وپرورش در 
همه کشورها بزرگ ترين نيرو و سرماية انسانی را در اختيار دارد، می تواند يکی از بهترين راه های تحکيم 
و تقويت هويت ملی به شمار آيد و برنامه های درسی به عنوان يکی از ارکان اصلی اين نظام می توانند 

نقشی محوری و کليدی در شکل گيری هويت ملی ايفا کنند (لقمان نيا و خامسان، ۱۳۸۹).
در همين راســتا، منابع آمــوزش زبان های خارجی از اهميت ويــژه ای برخوردارند؛ چراکه زبان و 
هويت دو مقولة جدايی ناپذير از يکديگرند و زبان همواره نقش غيرقابل انکاری در شــکل گيری و بيان 
هويت داشــته اســت. ازآنجا که آموزش زبان و فرهنگ خارجی در يک کشور حاوی مؤلفه های هويت 
ملی و ايدئولوژی های جامعة مبدأ است بايد در تدوين محتوا برای آموزش آن در مدارس، با توجه به 
اصل بومی سازی و حضور مؤلفه های ملی مطروحه در سياست گذاری های کالن جامعة علمی کشور و 
سند ملی آموزش وپرورش، تدابير ويژه ای اتخاذ نمود. بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسی فضای 
بومی شــدة و ميزان حضور مؤلفه های هويت ملی در کتاب های درسی آموزش زبان انگليسی پاية هفتم 
و هشــتم و زبان فرانسه دورة راهنمايی اســت. دليل انتخاب کتاب های اين دوره به دليل حساس بودن 
دانش آموزان در اين مقطع ســنی از نظر درک، پذيرش و تعميق ارزش ها و شــاخصه های هويت ايرانی 

اسالمی است.

اهميت و ضرورت پژوهش
هويت ملی، به عنوان باالترين ســطح هويت جمعی، از اهميت بســيار بااليی برخوردار است. اين 
ســطح از هويت، به دليل تحت پوشــش قراردادن آحاد جامعه، با بسياری از مؤلفه ها ارتباط مستقيم و 
تنگاتنگ دارد از جمله با احساس تعلق به وطن، دفاع از وطن، احساس غرور ملی، حس مشارکت در 
فعاليت های سياسی، اقتصادی، فرهنگی و غيره. همچنين با اموری نظير فرار مغزها، عدم احساس تعلق 
به وطن، ســرخوردگی و بی رغبتی نسبت به مســائل موجود در جامعه و غيره در ارتباط مستقيم است. 
بنابراين ضروری اســت از اين واقعيت در نظام آموزشــی يا نهاد آموزش وپرورش بهرة الزم برده شود. 
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چنانچه نظام آموزش وپرورش نتواند افراد را به هويت ملی شان معتقد و عالقه مند سازد، چه بسا با خطر 
سرکوبی هويت خويش و روی آوردن کامل به ديگر هويت ها روبرو شويم (طالبی، ۱۳۷۸).

در ميان منابع درســی، کتاب های آمــوزش زبان های خارجی نيز وجــود دارد. از آنجا که در ايران، 
زبان های خارجی از جمله زبان های انگليسی و فرانسه، زبان ملت و فرهنگ بيگانه به حساب می آيند، 
لزوم تأکيد بر مؤلفه های هويت ملی و فضای بومی سازی شــده در کتاب های زبان بيش ازپيش احساس 
می شود. ازاين رو انتخاب کتاب های آموزش زبان فرانسه در دورة راهنمايی و زبان انگليسی پاية هفتم 
و هشــتم، به عنوان دورة اصلی در تشــکيل و تثبيت هويت و تربيت شهروندی نوجوانان، نوعی تعلق و 
وابســتگی به ارزش های مشترک و درنهايت هويتی مشــترک در آنان ايجاد می نمايد. اين امر ضرورت 

انجام گرفتن پژوهش حاضر را موجب شده است. 

سؤال هاى پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخ به دو سؤال زير است:

۱. حضور مؤلفه های هويت ملی ايران در کتاب های آموزش زبان فرانسه و انگليسی در در هر 
دورة تحصيلی تا چه ميزان است؟

۲. از منظر مقايسه ای، مؤلفه های فضای بافت سازی شده در مورد هويت ملی در کتاب های زبان 
فرانسه و انگليسی دوره های تحصيلی مورد نظر، چه تفاوت هايی با هم دارند؟

به سوى يك چارچوب نظرى
جهت گيری های فرايند بومی سازی دانش در نظريه های برنامه ريزی درسی

يکی از مباحثی که به دنبال پديده جهانی شدن مطرح شده، بحث هويت ملی در مقابل هويت جهانی 
و مســئلة ماندگاری يا تداوم هويت های ملی در جريان جهانی شــدن و بين المللی شدن است. هويت 
عبارت از «فرايند معناســازی بر اســاس يک ويژگی فرهنگی يا مجموعة به هم پيوسته از ويژگی های 
فرهنگی اســت که بر منابع معنايی ديگر اولويت داده می شــود (کاستلز۱، ۲۰۰۵ ). به بيان ديگر، هويت 
ملی عبارت اســت از »ترکيبی از گرايش ها، احساسات و ادراکات مربوط به عناصر و وابستگی های 
اجتماعی– فرهنگی که موجب وحدت و انسجام اجتماعی می شود و جزئی از هويت فرد را تشکيل 
می دهد. در رابطه با پديدة جهانی شدن و مسئله حفظ يا حذف هويت ملی، نظرگاه های متفاوتی مطرح 
شده است. برخی معتقدند حرکت در جهت جهانی شدن، تأثير منفی بر هويت های ملی و محلی دارد 
و گروهــی برعکس بر اين اعتقادند که جهانی شــدن، تأثيری در يکسان ســازی و هم گرايی جهانی و 
حذف هويت ملی ندارد (بک۲، ۲۰۰۸ ). گروه ســوم نيز معتقدند که انقالِب ارتباطات، باعث تشــديد 
آگاهی های قومی– فرهنگی بيشتر می شود. از نظر اين گروه، جهانی شدن همواره متضمن هم زمانی و 
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درون پيوســتگی دو پديده بوده که به صورت قراردادی «امر جهانی» و «امر محلی» ناميده می شــوند. 
از اين حيث آنان اصطالح «محلی جهانی شدن» را ترجيح می دهند ( قاسم پور، لياقت دار و جعفری، 
۱۳۹۰). گذشــته از نظريات فــوق نظريه های ديگری نيز وجود دارد کــه جهت گيری برخی نظام های 
آموزشی را در ارتباط با سطح تمرکز بر دانش بومی، هويت ملی، دانش جهانی و هويت جهانی نشان 
می دهد. اين نظريات از ســوی چنگ۳ مطرح شــده و تحليل آن ها نشان می دهد که نظام های آموزشی 
بر مبنای هريک از اين نظريه ها در ارتباط با پديدة جهانی شدن و نظريه بومی ماندن چه سياست هايی 
می توانند اتخاذ کنند. برنامه های درسی آنان دارای چه ويژگی های است و به طورکلی نظام آموزشی از 
چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی برخوردار است و درنهايت پيامد و برونداد آن نظام چيست (چنگ، 

۲۰۰۰ ). از آن جمله می توان به نظريات زير اشاره کرد:

الف. نظرية درخت: مبتنی بر اين اصل است که دانش بومی، ريشه در ارزش ها و سنت های بومی 
دارد، و درعين حــال می توانــد عناصر خارجی مفيد را از دانش جهانی جذب کند تا به رشــد 

جامعی برسد؛

ب. نظرية کريستال: کليد اين فرايند، توجه به دانش بومی به منظور انباشتن دانش جهانی در برابر 
نيازها و خواسته های جامعة محلی است؛

پ. نظريــة قفس: نظريــة قفس، مبتنی بر اين فرض اســت که وفاداری محلی بايد هســتة اصلی 
هرگونه عمل تربيتی قرار گيرد. در نتيجه فرآيند رشــد و توسعة دانش بومی می تواند با عنايت 
به واردات و توّجه به دانش جهانی باشد ولی اين امر بايد به منظور محدودسازی توسعة بومی 

و محلی و تعامل با جهان خارج در چارچوبی روشن و شفاف باشد؛

ت. نظريــة DNA: ايــن نظريــه تأکيــد بر کارگشــاترين و برتريــن عناصر دانــش جهانی برای 
جايگزين کردن با عناصر سست و ضعيف محلی در راستای توسعة جامعة محلی دارد؛

ث. نظرية قارچ: نظرية قارچ مبتنی بر اين فرض است که اقتباس گونه های خاصی از دانش جهانی 
برای رشد و توسعة محلی و فردی، نسبت به توليد دانش بومی، روشی آسان و پسنديده است؛

ج. نظرية آميب: نظريه آميب نشــان گر آن اســت که رشــد و توســعة دانش بومی صرفًا منوط به 
اســتفاده مفيد و کامل دانش انباشته شــدة جهانی اســت (قاســم پور و همکاران، ۱۳۹۰). طبق 
نظر چنگ (۲۰۰۲)، نوع تصميمات جوامع به منظور توســعة دانش بومی يا بهره گيری از دانش 
جهانــی، آن اجتماعات و نيز نظام های آموزشــی و برنامه های درسی شــان را در يکی از اين 
نظريه ها قرار خواهد داد و بنابراين از نظر علمی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی، آينده خاصی 

را در پيش رو خواهند داشت.
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تعريف مفاهيم
الف: جهانی شدن

بررسی تحوالت جهان در نيم قرن اخير نشان می دهد که تغييراتی بسيار عمـق در باورها و ارزش ها 
و سبک زندگی مردم جهان به وقوع پيوسته است و گسترش جهانی اين تغييرات، همواره دامنه و شدت 
بيشــتری می يابد. اين تغييرات که ناشــی از تحوالت سياسی و اقتصادی جهان و پيشرفت های فّناوری 
اطالعات در عصر حاضر اســت، تأثيری عظيم بر جوانب گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی گذاشته 
و مردمان محلی و ملی را به انســان هايی جهانی تبديل کرده اســت. پديـده و مفهوم «جهانی شدن۴» در 
عصر حاضر، از اواخر جنگ جهانی دوم به بعد، با عنوان های گوناگون در کشــورهای پيشــرفتة صنعتی 
غرب طرح شده و هر روز که می گذرد با سرعت و دامنة بيشتری گسترش می يابد، به گونه ای که از دهة 
۱۹۹۰ تابه حال، به يکی از چالش های اساسی بشری مبدل شده است. درگيری های بزرگی که هم اکنون 
در جهان جريان دارد در ارتباط مـستقيم با مسئلة جهانی شدن و جهانی سازی است (لطف آبادی، ۱۳۸۵). 
جهانی شــدن در يک تعريف عبارت است از فرايند فشردگی فزايندة فضا و زمآن که به واسطة آن مردم 
دنيا کم وبيش و به صورت نسبتًا آگاهانه در جامعة واحد جهانی ادغام می شوند. به بيان ديگر جهانی شدن 
معطوف به فرايندی است که در جريان آن فرد و جامعه در گستره ای جهانی با يکديگر پيوند می خورند 
(گل محمدی، ۱۳۸۱، ص. ۲۰). يکی از ويژگی های دولت ملی، هويت ســازی و حفظ و بازســازی آن 
در گذر زمان اســت و اين امر به واســطة گفتمان ها و ايدئولوژی های مســلط صورت می گيرد. پيش از 
فراگيرشدن فرايند جهانی شدن، معموًال گفتمان های رسمی کاِر ويژة هويت سازی و هويت يابی خود را 
به آسانی انجام می دادند، اما فرايند جهانی شدن اين وضع را به هم زده است. درمجموع، در باب چيستی 
«جهانی شدن» می توان گفت که پيدايش اين مفهوم، در درجة اول داّل بر تغييری است که طی آن به جای 
ســاختارها و نظام های پيشين، پيکرة نوينی در حال شکل گيری اســت که پيام های آن افق و دورنمايی 
جهانی پيدا می کند. به تعبير ديگر در متن جهانی شــدن نوعی قدرت متبلور جاری است که افقی جهانی 
يافته و در ورای مرزهای فروريخته، هم صداهای زيادی پيدا کرده است. در درجة دوم جهانی شدن ناظر 
بر تبديل اصل و مصاديق طبيعت به فرآورده های فرهنگی است. به همين دليل بسياری از نظريه پردازان 
مدعی اند که تحليل و توضيح پديدة جهانی شــدن با اســتفاده از مفاهيم راهبردی بهتر اســت. سرانجام 
آنکه پسوند «شدن» در ترکيب «جهانی شدن» ناظر بر نوعی تحول و حرکت استعاليی وبيان گر تکاپوی 

دائمی بشر برای تکامل خويش است (نصری، ۱۳۸۰).

ب. بومی سازی
انتقادهايی که به تازگی در خصوص مبانی علم جديد، هويت ملی و هويت اجتماعی به دنبال پديدة 
جهانی شــدن توســط انديشــمندان مختلف صورت گرفته، موجب پيدايش مفاهيم تازه تری همچون 
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«دانِش بومی» و «بومی ســازی» شده اســت. منظور از دانش بومی، هر نوع دانشی است که در بستر 
اجتماعی خاص و محدود محلی قرار دارد. اين اصطالح را برای نخســتين بار، گيرتز در سال ۱۹۸۳ 
مطرح کرد. وی در اين خصوص بيان می دارد که دانش بومی، دانش خاصی اســت که در موقعيت و 
بافت خاصی شــديدًا ريشــه دارد و رشد کرده است (قاســم پور و همکاران، ۱۳۹۰). به عبارت ديگر، 
دانش بومی، دانشــی اســت که طی زمان توسط افراد يک محل يا ســرزمين بنا شده و به مرور اشاعه 
يافته و مبتنی بر پيشــينة فرهنگی، تاريخی و بســتر اجتماعی کامًال خاصی است. برخی بومی سازی را 
به معنای اشــاعه، انطباق و رشــد پارادايم دانش، فناوری، هنجارهای رفتاری و ارزش های محلی در 
موقعيت و بستر خاص می دانند (چنگ، ۲۰۰۰). اين تعريف دو برداشت را به ذهن متبادر می کند: اول 
اينکه، بومی سازی يعنی انطباق همة هنجارها، ابتکارات و ارزش هايی که هدفشان تحقق بخشيدن به 
نيازهای جامعه است؛ دوم اينکه، بومی سازی يعنی ارتقاء ارزش های محلی، هنجارها و مسائل مورد 
عالقه، مشارکت و التزام به فعاليت ها در ارتقاء سطح جامعه. توسعه و رشد فرهنگ بومی، تحقق آمال 
و آرزوهای جامعه، عالقه مندی به اخالق و هنجارها و فعاليت و مشارکت و حمايت از نوآوری های 
فنی، اقتصادی، اجتماعی، سياســی، فرهنگی و بومی، برخی مثال های بومی ســازی است (قاسم پور و 

همکاران، ۱۳۹۰).
امروزه دانش بومی و نيز رويکرد بومی ســازی دانش در جوامع مختلف کامًال متفاوت از يکديگر 
و دارای درجات و شدت و ضعف های فراوان است. دانش بومی، به باور متخصصان، معرفتی است 
که در طول زمان و توســط افراد مختلف در جامعه ای محلی پديد آمده و اشــاعه يافته و بديهی است 
که دارای نمايه های متفاوتی است. بنابراين معرفت و دانشی که از نگاه آنان معتبر و ارزشمند است، 
ممکن اســت از سوی جوامع ديگر سودمند نباشــد؛ حتی اعجاب برانگيز نخواهد بود که نظام دانش 
بومی و محلی در جوامع مختلف از همديگر متفاوت باشد. چنگ معتقد است اگر قوت دانش بومی 
چشم گير باشد، می تواند در رشد و توسعة ملت ها و نيز رشد و توسعة دانش جهانی مؤثر باشد و اين 
دانش می تواند در ســاير جوامع از اعتبار الزم نيز برخوردار شــود. عکس قضيه نيز ممکن است. مثًال 
اگر دانش بومی تحت تأثير عناصر خارجی قرار بگيرد، طبيعی اســت که نتواند پويايی و توســعة الزم 
را داشته باشد و در نتيجه در دانش جهانی غرق و محو و بی اثر می شود و مشخص است که دليل آن، 

عدم تناسب و ناکارايی خود دانش بومی است (چنگ، ۲۰۰۲).
نقد نظرهای پيرامون بومی ســازی، سبب شده است تا در برخی جوامع حرکت جديدی با همين 
عنوان در حوزه های مختلف علوم صورت بگيرد. برای مثال اين موضوع چند ســالی است که به طور 
خاص در جوامع اســالمی و نيز کشــورهای آسيايی مطرح شده است. در کشور ما، به باور طرفداران 
بومی ســازی، مطالعــات انتقادی صورت گرفته از ماهيت و شــيوة علومی که تاکنــون در اغلب مراکز 
آموزشی ارائه شده، ناظر بر نقص کارکردی و نقص در مبادی اوليه و شکل دهندة اين علوم بوده است. 
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محققــان معتقدند کــه در اين عرصه، علم و ايدئولوژی بر يکديگر تأثير می گذارند و لذا بســياری از 
پژوهش های علمی که در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روان شناختی معروف شده اند، 
مواضــع فلســفی و ايدئولوژيک خود را در قالب همــان دو ديدگاه معروف مادی گرا و ايدئاليســتی 
منعکس می کنند. درواقع، اين دو ديدگاه، به ابزار تحليلی علوم اجتماعی مبدل شده اند و به هيچ روی، 

جامع نگر و جهان شمول محسوب نمی شوند (قاسم پور و همکاران، ۱۳۹۰).

پ. هويت و هويت ملی
هويت دارای انواع، ســطوح و سلســله مراتب مختلفی اســت، اما در يک دسته بندی کلی دو نوع 
هويــت داريم؛ هويت فــردی و هويت جمعی.  هويــت فردی يعنی همان چيزی که فرد را واســطة 
ويژگی ها و خصوصيات يگانه و منحصر به فرد او مورد شناسايی قرار می دهد و از افراد ديگر متمايز 
می سازد. اما هويت جمعی عبارت است از تعلق خاطر گروه يا جمعيت زيادی از افراد به امور مشترک 
با عنوانی خاص. چنين تعلقی موجب احساس همبستگی و شکل گيری يک واحد جمعی می شود که 
با عنوان «ما» از ماهای ديگر جدا می شــود (توسلی و قاسمی، ۱۳۸۱). يکی از جامع ترين بخش های 
هويت جمعی، هويت ملی اســت که فراگيرترين و در عين حال مشــروع ترين ســطح هويت در تمام 
نظام های اجتماعی اســت؛ لذا دارای بيشــترين اهميت به لحاظ وحدت و انسجام ملی در درون يک 
جامعه اســت (حاجيانی، ۱۳۷۹). درواقع هويت ملی مفهومی دووجهی اســت که هم زمان بر تشابه و 
تمايز داللت دارد. وقتی از هويت ملی بحث می شــود از يک سو از خصوصياتی سخن به ميان می آيد 
که به موجب آن يک ملت مورد شناســايی قرار می گيرد و از سوی ديگر به ويژگی هايی اشاره می شود 

که بر مبنای آن ملت ها از يکديگر جدا می شوند (لقمان نيا و خامسان، ۱۳۹۰).
انديشمندان حوزه های گوناگون، سطوح مختلفی را برای هويت طرح کرده اند. مثًال روان شناسانی 
مانند پياژه و فرويد، اســاس شــکل گيری هويت انسان را در مراحل مختلف رشد او می دانند. از نظر 
آنان، هويت از ســطح فردی آغاز می شــود و با گذر از اليه های اجتماعی، در احساس «هويت ملی» 
که عالی ترين ســطح هويت اســت، به تکامل می رسد (قمری و حســن زاده، ۱۳۸۹). جامعه شناسان، 
هويت را عبارت از احساســی می دانند که فرد به آن دســت می يابد و سپس با تکيه بر اشتراک ها و يا 
تفاوت هايی که با گروه های ديگر دارد، به درک احساس هويت مستقل می رسد (لک، ۱۳۸۴). در اين 
تعريف، افراد و جماعت ها در روابط اجتماعی شــان، از افراد و جماعت های ديگر متمايز می شــوند. 
هويت ايرانی نوعی احســاس وابستگی به ســرزمين، تاريخ و فرهنگ ايرانی است که از ديرباز ميان 
مردمان آن وجود داشــته و به شــيوه های گوناگون تجّلی کرده است. با اين همه هويت ايرانی ازلی و 
قائم به خود نيســت، بلکه يک برســاختة اجتماعی است که در طول قرن ها به دست نخبگان سياسی 
و فرهنگــی ايران به وجــود آمده و با تاريخ و روايت و فرهنگ ايرانی درهم آميخته اســت (احمدی، 

۱۳۸۸ ص. ۱۱۵).
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مؤلفه هاى هويت ملى
پيرامون مؤلفه های هويت ملی در کشــور ايران توافق کلی وجود ندارد و انديشــمندانی که دراين باره 
سخن گفته اند، در مورد مؤلفه های آن اختالف نظر دارند و هرکدام زاويه ای را برای تبيين آن انتخاب می کنند. 
از ســوی ديگر، بين رشته ای بودن اين مفهوم را می توان يکی از عوامل مشکل ساز در تعريف آن دانست. 
همچنين ذکر اين نکته ضروری است که ويژگی بين رشته ای بودن هويت ملی باعث شده برخی محققان در 
پژوهش های خود ديدی همه جانبه نداشته باشند و اين امر، سبب ايجاد برخی اشتباهات و نتايج نامطمئن در 
موضوع مورد بررسی شده است. از يک سو نبايد به همة موارد در نظر گرفته شده به عنوان مؤلفه اعتماد نمود 
و از طرف ديگر نبايد هر موردی را به عنوان مؤلفه در نظر گرفت. وقتی موردی جزئی از مؤلفة هويت ملی 
محسوب می شود آن مؤلفه بايد برای کل افراد جامعه در نظر گرفته شود، نه برای قشر خاص و معدودی؛ 
زيرا در اين صورت ارزش مؤلفه بودن خود را از دست می دهد (لقمان نيا، خامسان، آيتی و خليفه، ۱۳۹۰).

مهرمحمدی عناصر هويت ايرانی را در چهار دسته از ارزش ها طبقه بندی می کند:
الف. ارزش های ملی شــامل مشــترکات فرهنگی اعم از ســرزمين، زبان، نهادهای ملی، سنت ها و 

ادبيات ملی؛
ب. ارزش های دينی شامل مشترکات دينی؛

پ. ارزش های اجتماعی شامل اصول و قواعد اجتماعی که جامعه را استحکام می بخشند؛
ت. ارزش های انسانی شامل کلية اصول و قواعد انسانی فارغ از هرگونه محدوديت های اجتماعی 

و جغرافيايی (داورپناه و علوی مقدم، ۱۳۹۳).
وکيلــی و آزاد ارمکــی (۱۳۹۲) در پژوهشــی پيرامون حيطه بندی مؤلفه های هويــت ملی در آرای 
صاحب نظران، به بيشترين فراوانی تکرار و تأکيد بر روی ده عنصر زير به عنوان مؤلفه و ابعاد هويت ملی 
دست يافته اند: ۱. سرزمين مشترک؛ ۲. نژاد و مليت مشترک؛ ۳. فرهنگ و آداب ورسوم، خاطرات، باورها، 
سمبل ها، نمادها، عواطف و ميراث فرهنگی مشترک؛ ۴. نظام سياسی و دولت؛ ۵. تاريخ و پيشينة مشترک؛ 
۶. اقتصاد واحد و مشترک؛ ۷. زبان مشترک؛ ۸. هنر و ادبيات؛ ۹. دين مشترک؛ ۱۰. هويت جهانی شده و 

سّيال. گودرزی نيز ابعاد زير را برای مؤلفه های هويت ملی برمی شمرد:

۱. ابعاد اجتماعی ناظر بر احساس تعلق خاطر مشترک و تعهد افراد به اجتماع ملی؛
۲. ابعاد تاريخی ناظر بر خاطرات، رخدادها، شخصيت ها و فراز و نشيب های تاريخی؛

۳. ابعاد جغرافيايی ناظر بر قلمرو سرزمين مشخص؛
۴. ابعاد سياسی ناظر بر تعلق به نظام واحد سياسی و ارزش های مشروعيت بخش به دولت ملی؛

۵. ادبيات دينی ناظر بر اعتقاد به دين واحد و آيين آن؛
۶. ابعاد فرهنگی و ادبی ناظر بر سنت ها، اسطوره ها، فولکلور، هنر، معماری، زبان و ادبيات ملی 

(داورپناه و علوی مقدم، ۱۳۹۳).
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در يک جمع بندی کلی از ديدگاه های موجود، می توان گفت هويت ملی مفهومی مرکب و چندوجهی 
است که در ذهنيت و رفتار يکايک شهروندان قابل بررسی و جست وجو است. بر اين اساس در الگوی 
نظــری پژوهــش حاضر ابعاد هويت ملی ايرانيان از لحاظ تحليلی شــامل ابعاد ملی، فرهنگی، مذهبی، 
جغرافيايی، سياسی، اقوام و خرده فرهنگ ها و نمادهای ملی در نظر گرفته و تحليل شده است. زيرا به نظر 
می رسد که تداخل سطوح هويتی تنها در اين حوزه و در اين ابعاد اتفاق می افتد و افراد بر مبنای پايبندی 

خويش به اين ابعاد در سطوح مختلف هويت خود را تعريف می کنند.

مؤلفه های شاخص هويت ملی، در تحقيق حاضر، ابعاد هفت گانة زير است:

۱. ُبعد ملی شاملص. زبان فارسی، لباس ايرانی، خِط فارسی، جشن های ملی (عيد نوروز، شب 
يلدا، چهارشنبه سوری و سيزده به در و غيره)، نژاد ايرانی، مفاخر ملی، تاريخ کشور، دفاع از 

سرزمين، ميهن؛
۲. ُبعــد فرهنگی شــامل: اســطوره های ملی، مفاخر ادبــی، ميراث فرهنگــی (بناهای تاريخی، 
صنايع دستی، آداب ورسوم)، هنرهای ايرانی (نقاشی، خطاطی، معماری، موسيقی، قالی بافی و 

غيره)، غذاهای ايرانی، نام های ايرانی، ورزش های ايرانی؛
۳. ُبعد مذهبی شامل: اصول و فروع دين، بزرگان دينی، پيامبران، ائمة اطهار (ع)، مناسک دينی 
(اعياد مذهبی، وفات و والدت پيامبر و ائمة اطهار)، اماکن مقدسه (کعبه، حرم پيامبر و امامان، 

مساجد)؛
۴. ُبعد جغرافيايی شامل: مرزها، شهرها، کوه ها، دره ها، درياها و غيره.

۵. ُبعد سياســی شــامل: انقالب ها، نوع حکومــت، دفاع مقدس، احزاب و نهادهای سياســی، 
شخصيت های بارز سياسی و غيره؛

۶. ُبعد اقوام و خرده فرهنگ ها شــامل: اقوام ايرانی، زبان ها و گويش های محلی، آداب ورســوم 
محلی، جشن های و غذاهای محلی و غيره؛

۷. ُبعد نمادهای ايرانی شــامل: پرچم ايران، نقشــة ايران، واحد پول ايرانی، تقويم رســمی و 
ماه های ايرانی، سرود ملی، خليج فارس و غيره.

ج. رابطه زبان و هويت
زبان و هويت، دو جزء جدايی ناپذير در تشــکيل زيرســاخت های جوامع بشــری در عرصه روابط 
فردی و اجتماعی اند. زبان همواره نقش مهمی در ايجاد و بيان هويت داشته است. در عصر پسانوگرا، با 
افول برخی نشانه های هويت همچون نژاد، اين نقش مهم تر نيز شده است (قمری و حسن زاده، ۱۳۸۹). 
عالوه بر نقش اصلی زبان که برقراری ارتباط اســت، ديگر نقش مهم زبان، يعنی ايجاد هويت در افراد 
و تعيين وفاداری آنان نيز قابل    ذکر است. مسئلة هويت و زبان و چگونگی تعامل اين دو به مثابة دو جزء 
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از زيرســاخت های جوامع بشــری، تا آن حد اهميت دارد که برخی جامعه شناسان و تحليل گران علوم 
اجتماعی معتقدند ملت ها زاييدة عصر جديد نيســتند بلکه بايد آن ها را حاصل بازســازی هويت های 
ســرزمينی قديمی تر بدانيم که از ســنت ها، تاريخ، زبان، مذهب، عوامل محيطی و جغرافيايی و به ويژه 
اســطوره ها اثر می پذيرند (معينی علمــداری، ۱۳۸۳؛ ديلم صالحی، ۱۳۸۵). اهميت زبان در شــناخت 
فرهنگ به اندازه ای است که گفته اند زبان يک ملت، کليدی است که با استفاده از آن می توان فرهنگ آن 
ملت را شــناخت (محسنی، ۱۳۷۰، ص. ۱۱۷) و شناخت فرهنگ، راهی است به سوی هويت يابی مّلی 

(قمری و حسن زاده، ۱۳۸۹، ص. ۱۷۰).

د. برنامة درسی
برنامة درســی، به عنوان يکی از ارکان اصلی نظام آموزش وپرورش، نقشــی محوری در شکل گيری 
هويت ملی ايفا می کند. هر يک از اين تعاريف مختلفی که از برنامة درســی ارائه شده به موارد خاصی 
اشــاره می کنند و برخی نيز را مورد غفلت قرار می دهند. علت اين امر نوپابودن برنامة درســی است و 
اينکه هر تعريف نشان گر رويکرد و نگرشی است که به يکی از منابع اطالعاتی اهميت می دهد (ملکی، 
۱۳۸۸، ص. ۳۲). يک برنامة درسی بيش از هر چيز به نحوة آماده سازی نسل جوان يک جامعه به صورت 
افرادی ســازنده و مفيد برای آن جامعه تلقی می شــود (پروند، ۱۳۸۰، ص. ۲۷). ســيلور، الکســاندر و 
لوييس معتقدند برنامة درسی طرحی است جهت آماده نمودن مجموعه ای از فرصت های يادگيری برای 
افراد تحت تعليم (خوی نژاد، ۱۳۸۰، ص.۴۰). قورچيان و تن ســاز (۱۳۷۴) برنامة درســی را «فرآيند 
مفهومی کــردن پديده هــای مربوط به انســان و جهان در يک قالب موزون جهت تســهيل در يادگيری» 

تعريف می کنند.
آنچــه در ايــن پژوهش موردتوجه اســت، تعريف ســنتی برنامة درســی، به تعبيــر مهرمحمدی 
(۱۳۸۹، ص. ۱۲) اســت و عبارت اســت از: «مجموعه ای از تصميم های از پيش گرفته  شده و مسير 
شناخته شــده ای که يادگيرندگان بر اساس تشــخيص برنامه ريزان بايد طی کنند و معموًال در راهنمای 
برنامة درســی منعکس می شود». مؤلفة هر برنامة درسی، هدف اســت. هدف های آموزشی، بيشتر با 
جامعه و نيازهای آن مرتبط هســتند؛ يا نيازهايی از يادگيرندگان را موردتوجه قرار می دهند يا ترکيبی 
از آن دو هستند. از سوی ديگر، رفع نيازهای فرد و جامعه به صورت علمی مستلزم استفاده از علوم و 
فنون، رشته ها و موضوعات درسی مختلفی است که برحسب نوع هدف با آن ارتباط می يابد. بنابراين، 
منبع ديگر انتخاب هدف ها «موضوع درســی» اســت (ميرزابيگــی، ۱۳۸۰، ص. ۱۱۴). يکی ديگر از 
مؤلفه های اساسی برنامة درسی، محتوا است. محتوا چيزی است که قرار است آموزش داده شود و يا 
آنچه می خواهيم ياد گرفته شود. در آموزش رسمی کشور ما، چه در مقاطع تحصيلی آموزش وپرورش 
و چه در ســطح دانشگاه، بيشــتر به محتوا توجه می شود. محتوای دروس، در قالب کتاب های درسی 
برای مدارس کشــور، به صورت متمرکز تنظيم و تأليف می شــود (صص. ۱۶۱-۱۶۰). محتوايی مفيد 
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و اثربخش اســت که بر اســاس مجموعه ای از معيارهای مناســب انتخاب شــده باشــد. متخصصان 
مختلف برنامة درســی، معيارهــای متفاوتی برای انتخاب محتوا برشــمرده اند. برخی از اين معيارها 

عبارت اند از:

- ارتباط محتوا با هدف؛
- معنا دار بودن محتوا برای يادگيرنده؛

- تناسب با تجربياتی که کودکان از خانه و جامعة خود با خود به همراه آورده اند؛
- جذاب بودن؛

- امکان پذير بودن؛
- پايه ای برای آموزش های مادام العمر (آموزش های بعدی)؛

- ارتباط با مسائل روز (لوی، ۱۳۷۴، ص. ۵۶).

به طورکلــی، در کنــار توجه به اصول برنامة درســی، اصولی هم وجود دارد کــه به طور ويژه برای 
اثربخش ســاختن آموزش زبان دوم/ خارجی به کار می رود. در ميان منابع درســی مختلف در مدارس، 
آمــوزش زبان دوم/ خارجی، ويژگی های خاصــی دارد. متخصصان آموزش وپرورش در طراحی برنامة 
درسی آموزش زبان دوم/ خارجی، بايد از يک سو به اصول طراحی برنامة درسی توجه کنند و از سوی 
ديگر همة احتياجاتی را که برای کارآمد ساختن آموزش زبان دوم/ خارجی الزم است، برآورده سازند. 
يکی از مهم ترين اصول آموزش زبان، ايجاد عالقه و انگيزه در يادگيرندگان است. داشتن دانش آموزان 
باانگيزه، مهم ترين پيش نياز ايجاد محيطی اســت که مناسب يادگيری و تدريس زبان است (حکيم زاده، 

متقی زاد و سلطانی نژاد، ۱۳۹۴).

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و توســعه ای و از نظر ماهيت و روش، اســنادی- تحليلی 
اســت. همچنين برای تجزيه وتحليل اطالعــات، از روش تحليل محتوای کيفــی و مقداری اطالعات 
آماری بهره گرفته می شود. برای تنظيم چارچوب مفهومی پژوهش از منابع کتابخانه ای، اسناد و مدارک، 
نشــريات، مجالت و مقاالت معتبر تخصصی که در حوزه هويت ملی و بومی ســازی تدوين شــده اند 

استفاده شده است.
روش انتخاب مؤلفه های مورداستفاده در مورد مقولة هويت ملی در مقالة حاضر برگرفته از تحقيقات 
پيشين بوده است اما با توجه به اينکه ساير تحقيقات به صورت بخشی نگر انجام شده و از يک يا چند 
ُبعد خاص به بررســی بومی ســازی و هويت ملی پرداخته اند، لذا برای ايجاد جامعيت در ابعاد تام اين 
مقوالت، ترکيبی محقق ساخته ملحوظ نظر قرار گرفته است. شيوة اعتبارسنجی اين ترکيب نيز مبتنی بر 
اعتبار صوری می باشــد. شيوة اعتبارسنجی صوری بر نظر خبرگان و متخصصان استوار بوده و انتخاب 
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مؤلفه های ذکرشده پيرامون هويت ملی به تأييد صاحب نظران حوزة علوم اجتماعی رسيده است.
   واحد تحليل محتوای تحقيق: کلمات و تصاوير.

ــدی: برحســب موضــوع (ُبعــد ملی، فرهنگــی، مذهبــی، جغرافيايی، سياســی، اقوام و     مؤلفه بن
خرده فرهنگ ها، نمادهای ملی).

   روش شمارش: فراوانی (تکرار يک عنصر).

پيشينة پژوهش
نايتو۵ (۲۰۰۲) در پژوهشــی با عنوان «مشکالت زبان شناختی و فرهنگی در آموزش زبان فرانسه 
به مخاطبان ژاپنی» به مشــکالت فراروی آموزش و گسترش اين زبان در ژاپن می پردازد. وی به اين 
نتيجه رســيده که آنچه بيش از مشــکالت زبان شناختی مانع گســترش اين زبان در ژاپن است، مسئلة 

ترس ژاپنی ها از غلبه فرهنگ فرانسوی بر فرهنگ ژاپنی و از دست دادن هويت ملی آن هاست.
بايــرام۶ (۲۰۰۸) در پژوهشــی که با عنوان «شــهروندِی ميان فرهنگی و آمــوزش زبان خارجی» 
پيرامــون آموزش زبان انگليســی در اروپا انجام داده اســت بيان می دارد که آمــوزش زبان خارجی 
بايد با آموزش شــهروندی ادغام شــود و اهداف آموزش زبان خارجی به آموزش شهروندی، اضافه 
شــود؛ البتــه با تأکيد بــر اينکه يادگيری و آمــوزش زبان خارجــی منجر به کاربرد عملــی در جهان 

شود.
لوگال۷ (۲۰۱۰) در رســالة دکتری خود با عنوان «بومی سازی و به کارگيری متدهای آموزش زبان: 
رويکردی اجتماعی-آموزشــی به آموزش زبان فرانســه در برزيل» که در دانشــگاه رن فرانسه انجام 
داده اســت، به کمک تحليل هم زمانی و درزمانی، به بررســی متدهای آموزش زبان فرانسه در برزيل 
پرداخته اســت. وی به اين نتيجه دســت يافته است که اتخاذ رويکرد بومی سازی در آموزش زبان، به 
دليل توجه به نيازهای بومی و هويتی زبان آموزان و معلمان، موجب بهبود فرآيند آموزش و يادگيری 

زبان فرانسه در برزيل شده است.
پاســکال۸ (۲۰۱۱) در مقاله ای با عنوان «متدهای بومی سازی شــده آموزش زبان خارجی: ابزاری 
خــاص و ايدئولوژيک» می گويد ازآنجا که متدهای بومی سازی شــدة آمــوزش زبان، در هر دو زبان- 
فرهنگ خارجی و زبان- فرهنگ ملی تدوين می شوند، معرف دو دنيای بيگانه و آشنا برای زبان آموزان 
خواهند بود و دربردارندة مؤلفه های فرهنگ، عادات و مشــخصه های فردی زباِن مادری زبان آموزان 

است؛ ازاين رو به تسهيل فرآيند يادگيری کمک می نمايد.
خطيب و قمری (۲۰۱۱) در مقالة «ارتباط دوطرفة هويت و يادگيری زبان دوم» با تشريح عوامل 
تأثيرگــذار بر هويت ملی هنگام يادگيری زبان بيگانه، به اين نتيجه می رســند که هويت و زبان دارای 
رابطه و تأثير متقابل هســتند و توســعه هويت اجتماعی و فردی افراد بايد به عنوان يک هدف توسط 
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سياست گذاران زبانی مدنظر قرار بگيرند.
همچنيــن، خواجــوی و عباســيان (۲۰۱۱) در مقالــة «آموزش زبــان انگليســی، هويت ملی و 
جهانی ســازی» با مطالعة کتب درســی نتيجه می گيرند که تنها ۷٪ تمرين ها و متون در اين کتاب ها به 

هويت ملی پرداخته اند؛ بنابراين اين کتاب ها مناسب عصر جهانی شدن برای دانش آموزان نيستند.
حافظ نيا، كاويانی راد، كريمی پور و طاهرخانی(۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان «تأثير جهانی شدن بر 
هويت ملی» که در دانشگاه های دولتی تهران انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که جامعة دانشجويی 
ايران به عنوان يکی از پرجمعيت ترين گروه های مرجع کشــور، از فناوری اطالعات و ارتباطات تأثير 
پذيرفته اســت. اين اثرپذيری زمينه ســاز تقويت آن بخش از هويت هايی شده که با عناوين گوناگونی 
چــون هويت محلــی و قومی (در اين پژوهش هويت فروملی) تعريف می شــود. اين فرآيندها، حتی 

هويت ملی آنان را به نوعی تضعيف کرده است.

رويكرد سياسـت گذارى هاى كالن برنامة درسـى ملى نسـبت به بومى سازى 
آموزش زبان هاى خارجى

نظام آموزشی در شکل دهی به هويت ملی هر ملت، در مقام رکنی اصيل از ارکان هويتی کشورها، 
نقــش بی دليلی به عهده دارد. با فهم جايگاه مدرســه و نظام آموزشــی می تــوان گفت که متمرکزترين 
و پرداخته ترين فعاليت در راســتای تقويت يا تضعيف مؤلفه های همبســتگی ملی، احســاس تعلق و 
هويــت در کتاب های درســی آموزش وپرورش اســت که امری قابل توجه اســت (جاليری، ۱۳۸۹). 
به زعم افرادی جون برثرتون و پانتون، عبارت «جهانی بينديشيد و محلی عمل کنيد» بهترين مانيفست 
سياســت های جديد در قرن ۲۱ اســت (رهنما و محمدی چابکی، ۱۳۸۷). خوشــبختانه در سال های 
اخير سياست گذاران و دست اندرکاران آموزش کشور تا حدودی به اين امر واقف شده و تالش های 
برنامه محوری را برای سياست گذاری مدون برنامه های آموزشی و از جمله آموزش زبان های خارجی 
انجــام داده اند. جديدترين اين تالش ها تصويب نقشــة جامع علمی کشــور (دی ماه ۱۳۸۹)، تدوين 
برنامة درســی ملی (ارديبهشــت ماه ۱۳۸۹) و تصويب ســند ملی آموزش وپرورش (اسفندماه ۱۳۸۸) 
اســت که در آن ها به اهميت زبان انگليســی بيش ازپيش توجه شده است، يعنی ساعات تدريس زبان 
انگليســی افزايش يافته و اهداف تدريس زبان انگليســی نيز به طور پراکنده بيان شــده است (کيانی، 
نويدی نيــا و مؤمنيــان، ۱۳۹۰). غالب بودن ايدئولــوژی دين مدار و بومی نگر در برنامة درســی ملی، 
برگرفته از سياســت ها و اســناد کالن کشــور و ايدئولوژِی حاکم اســت. اين امــر در عباراتی که در 
نقشــة جامع علمی کشــور آمده نيز به چشــم می خورد: «تمدنی شــکوفا، روزآمد و حکمت بنيان، 
مبتنــی بر هويت اســالمی ايرانی» (نقشــة جامــع،۱۳۸۹، ص. ۳)، تثبيت و ارتقــاء مرجعيت جهانی 
علوم و معارف بومی شــامل زبان و ادبيات فارســی، تاريخ و تمدن ايران، علوم و معارف شــيعه و 
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اهل بيت (عليهم السالم) (نقشة جامع،۱۳۸۹، ص. ۷).
سياســت های آموزش زبان های خارجی بايد هويت ملی فراگيران را که در سياست های آموزشی 
و اســناد کالن کشور ترسيم شــده است، موردتوجه قرار دهند. بحث اساســی در اينجا حفظ هويت 
ملی فراگيران در دهکدة جهانی است (کرکز۹، ۲۰۰۸، ص. ۵۳). اين اصل نيز در برنامة درسی موجود 
موردتوجــه قرار گرفته اســت. آموزش زبان هــای خارجی بايد از دايره تنــگ نظريه ها، رويکردها و 
روش های تدوين شده در جهان فراتر رود و به بستری برای تقويت فرهنگ ملی و باورها و ارزش های 
خودی در نظر گرفته شود. در سطوح آغازين آموزش، محتوای آموزشی پيرامون موضوعات بومی و 
نيازهای يادگيرنده و در سطوح باالتر، انتخاب و سازمان دهی محتوای اين حوزه به سمت کارکردهای 
فرهنگی، علمی، اقتصادی، سياسی و... متناسب با متون آموزشی ساير حوزه های يادگيری و در جهت 
تعميق آن آموزش ها خواهد بود (ص. ۱۱۱). همچنين در نقشة جامع علمی کشور تالش شده بر مبانی 
ارزشی و بومی کشور تکيه شود (ص. ۲). اين موضوع در بخش زبان های خارجی برنامة درسی ملی 
نيز در نظر گرفته شــده اســت و از آموزش زبان های خارجی به عنوان «بستری برای تقويت فرهنگ 
ملی و باورها و ارزش های خودی» (ص. ۱۱۰) ياد شــده اســت که اين نشان از توجه برنامة درسی 

ملی به ارزش های فرهنگی و بومی کشور دارد.
نکتة قابل تأمل اين اســت که نبايد مطلبی که در نقشــة جامع علمی کشــور به طورکلی آمده است، 
در برنامة درســی ملی نيز با همان کليت بيان شــود، بلکه الزم اســت اثرات منفــی احتمالی تدريس 
زبان های خارجی بر فرهنگ، باورها و هويت ملی نيز تبيين و راهکارهای خنثی سازی اين آسيب ها و 
بومی سازی تدريس زبان های خارجی نيز بيان شود. بااين وجود، برنامة درسی ملی (نگاشت سوم) تا 
حدودی بر اهميت يادگيری زبان، که به طور تلويحی در اسناد باالدستی به آن اشاره شده است، واقف 
بوده و ساعات تدريس زبان را ساالنه در دورة اول متوسطه از ۹۳ به ۱۱۹ و در دوره دوم متوسطه از 
۶۹ به ۸۰ و درمجموع دو دوره از ۴۸۶ به ۵۹۷ ساعت افزايش داده است (کيانی و همكاران، ۱۳۹۰).

هويــت ملی ايرانی موجود در ســند تحول بنياديــن آموزش وپرورش ج.آ.ايران، ترکيبی از ســه 
ُبعد هويت اســالمی (توحيد، اصول و آموزه های اســالمی، حيات طيبه، عدالت، مهدويت و انتظار، 
امربه معروف و نهی از منکر، واليت فقيه، عفاف و حجاب)، هويت ايرانی (توسعة بومی، وحدت ملی، 
زبان فارســی، روحيه انقالبی و جهادی، ميراث فرهنگی و تمدنی، سرود ملی و پرچم ملی، آميختگی 
اســالم و ايران، ســرزمين ايران) و هويت متجددانه (قانون اساسی و ســند چشم انداز، فناوری های 
نوين، رســانه، زبان خارجی) می باشــد که می تواند موجبات همبستگی ملی را در ميان دانش آموزان 
فراهم نمايد. درعين حال، بررسی ها نشان می دهد که الية هويت اسالمی از برجستگی و وزن بيشتری 

در اين سند برخوردار است (رهبری، بلباسی و قربی، ۱۳۹۴).
کلمة «هويت» در کل ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش، «۲۷ بار» هم به صورت مجزا و هم 
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به صورت ترکيبی مثل هويت اســالمی- ايرانی، هويت اســالمی- انقالبی، هويت جنســيتی، هويت 
جمعی، هويت حرفه ای، هويت ملی و ... آمده اســت که اين امر نشــان از توجه ويژة طراحان ســند 
مزبــور به جايگاه مهم هويت و هويت ملــی دارد. به طوری که در فصل اول (کليات)، به طور جداگانه 
بــه تعريــف هويت می پردازد (رهبــری و همكاران، ۱۳۹۴). در اين ســند، «هويــت» چنين تعريف 
شــده اســت: «هويت، برآيند مجموعه ای از بينش ها، باورها، گرايش ها، اعمال و صفات آدمی است. 
ازاين رو، نه تنها امری ثابت و از پيش تعيين شــده نيســت، بلکه حاصل تالش و توفيق شــخص و تا 

حدودی متأثر از شرايط اجتماعی است». 
امــا آيــا بين ايدئولوژی حاکم بر برنامة درســی ملی و ديگر اســناد باالدســتی و بخش زبان های 
خارجی اين برنامه هماهنگی و يا همخوانی وجود دارد؟ نکاتی چند در پاسخ به اين سؤال قابل ذکر 
اســت. اول اينکــه مغفول ماندن مباحثی که بــا ايدئولوژی رابطه دارند در بخــش زبان های خارجی 
برنامة درســی ملی کامًال ديده می شود. مقصود از طرح اين بحث (ايدئولوژی) اين است که به اعتقاد 
نگارندگان اين مقاله، بايد در بخش زبان های خارجی سخنی نيز از نقش ايدئولوژيک و به نظر برخی 
از محققان نقش اســتعماری (فيليپســون۱۰، ۱۹۹۲، ص. ۵۳) يادگيری يک زبان خارجی بر ايدئولوژی 
و هويت يادگيرندگان آن زبان و راهکارهای بومی ســازی تدريس زبان های خارجی برای جلوگيری 
از آســيب های احتمالــی هويتی بــر يادگيرندگان به ميــان می آمد. اما در اين بخش ســخنی از تقابل 
ايدئولوژی ها در فرآيند آموزش و يادگيری زبان خارجی به ميان نيامده اســت. در اين بخش، به زبان 
خارجی به عنوان يک وسيله ارتباطی خنثی که هيچ گونه ارزش و پيام پنهانی ندارد (که البته اين خود 
می تواند به عنوان يک ايدئولوژی پنهان باشــد) نگاه شــده است که اين خود نشانة عدم توجه سند به 
اين مســئله بســيار مهم اســت. زبان های قوميت ها و زبان ملی حامل هويت اند و پاسداری از هويت 
ملی لزومًا به وحدت فرهنگی و زبانی نياز دارد. حفظ و ترويج فرهنگ و هويت ايرانی اســالمی که 
ريشــه در هزاران سال حرکت های اجتماعی، جنبش های سياســی، توليدات فرهنگی و ادبی و دينی 

دارد، وظيفه همه آن هايی است که به دنبال اعتالی نام ايران و ايرانی هستند.

يافته هاى پژوهش
در ايــن پژوهش هر يــک از ابعاد هويت ملی در کتاب های زبان فرانســة دورة راهنمايی و زبان 
انگليســی پاية هفتم و هشــتم مورد بررســی و تجزيه وتحليل قرار گرفت. ارزيابی اين ابعاد از طريق 
مطالعــه و تحليل متون اصلی درس ها، تمرين هــا، تصاوير و حتی متون و تصاوير روی جلد کتاب ها 
صورت گرفته و هيچ بخشی از کتاب ها از نظر محققان دور نمانده است. در ابتدا به بررسی کتاب های 

زبان فرانسه می پردازيم:
آموزش زبان فرانســه در دورة راهنمايی با معرفی يک خانــوادة پنج نفره ايرانی صورت می گيرد. 
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تمامی مکالمه ها، واژه ها، تصاوير، برخوردها و اتفاقات کتاب ها حول محور اين خانواده و دوســتان 
و آشنايان آن ها می گردد. در سراسر اين کتاب ها از اسامی ايرانی همچون خانوادة دبيری، کريم، مينا، 
علی و غيره برای شــخصيت ها اســتفاده شده اســت. ازآنجا که تعداد و تکرار بی شمار اين نام ها، که 
جزء ابعاد هويت ملی تلقی می شــوند، امکان انحراف در تحليــل نتايج پژوهش را به همراه می آورد، 
مورد شــمارش و بررســی قرار نگرفته اند. باوجوداين، به کار بردن نام های ايرانی- اســالمی در اين 
کتاب ها، نکتة شايان توجهی است که نبايد ناديده گرفته شود. نتايج اين بررسی ها در جداول زير آمده 

است:

 جدول  1.   نمادهاى هويت ملى در كتاب هاى زبان فرانسه به تفكيك سال هاى تحصيلى دورة راهنمايى                                     

سوم راهنمايیدوم راهنمايیاول راهنمايیآمارهابعاد هويت ملی

ُبعد ملی
۱۰۵۵فراوانی

۵۰۲۵۲۵درصد

ُبعد فرهنگی
۵۹۲فراوانی

۳۱/۲۵۵۶/۲۵۱۲/۵۰درصد

ُبعد مذهبی
۷۶۶فراوانی

۳۶/۸۴۳۱/۵۷۳۱/۵۷درصد

ُبعد جغرافيايی
۰۳۹فراوانی

۰۲۵۷۵درصد

ُبعد سياسی
۲۰۰فراوانی

۱۰۰۰۰درصد

ُبعد خرده فرهنگ ها و اقوام
۰۰۰فراوانی

۰۰۰درصد

نمادهای ملی
۶۰۴فراوانی

۶۰۰۴۰درصد

بر اساس يافته های جدول شمارة ۱، در سال اول راهنمايی، ُبعد ملی با فراوانی ۱۰ باالتر از ساير 
ابعاد هويت ملی در اين سال و حتی در دو سال ديگر راهنمايی قرار می گيرد. پس ازآن ُبعد مذهبی با 
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فراوانی ۷ و نمادهای ملی با فراوانی ۶ در رده های بعدی قرار می گيرند. اما به ُبعد فرهنگی با فراوانی 
۵ مانند ساير ابعاد يادشده توجهی نشده و ُبعد سياسی نيز در ميان پايين ترين رده ها قرار می گيرد. اين 
در حالی اســت که به ُبعد جغرافيايی و ُبعد خرده فرهنگ ها و اقوام کم ترين توجهی نشــده است. در 
ســال دوم راهنمايی، ضعف توّجه الزم به مقولة فرهنگی جبران می گردد و اين ُبعد با ۹ فراوانی، در 
صدر جدول قرار می گيرد. پس ازآن، ُبعد مذهبی با فراوانی ۶ همچنان جايگاه مناسبی نسبت به ساير 
ابعاد دارد. ُبعد ملی نيز با ۵ فراوانی در جايگاه ســوم قرار می گيرد. ُبعد جغرافيايی که تا ســال پيش 
هيچ جايگاهی را به خود اختصاص نداده بود با فراوانی ۳ جايی در جدول می يابد. اما ابعاد سياسی، 
خرده فرهنگ ها و اقوام و نمادها به طور کامل مورد غفلت قرار گرفته اند. در سال سوم راهنمايی شاهد 
اوج گرفتن حضور ُبعد جغرافيايی در ميان صفحات اين کتاب هســتيم که با فراوانی ۹ باالتر از ساير 
ابعــاد قــرار دارد. ُبعد مذهبی بــا فراوانی ۶ همچنان جايگاه دوم را به خود اختصاص داده اســت و 
ُبعد ملی با فراوانی ۵ مانند ســال گذشــته در جايگاه سوم است. اما در اين سال شاهد حضور مجدد 
نمادهای ملی هســتيم که با فراوانی ۴ بر ُبعد فرهنگی با فراوانی ۲ پيشــی گرفته است. اما اين بار نيز 

ابعاد سياسی و اقوام و خرده فرهنگ ها مورد بی مهری کامل قرار گرفته اند.

 جدول  2.   ابعاد هويت ملى در دورة راهنمايى                                                                                                                           

ابعاد هويت 
ملی

ُبعد 
ملی

ُبعد 
فرهنگی

ُبعد 
مذهبی

ُبعد 
جغرافيايی

ُبعد 
سياسی

ُبعد اقوام و 
خرده فرهنگ ها

نمادهای 
ملی

۲۰۱۶۱۹۱۲۲۰۱۰فراوانی

۲۵/۳۱۲۰/۲۵۲۴/۰۵۱۵/۱۸۲/۵۳۰۱۲/۶۵درصد

همان طــور که مالحظه می شــود جدول شــمارة ۲ به خوبی بازگوی ميزان حضــور ابعاد مختلف 
هويــت ملی در کتاب های زبان فرانســه دورة راهنمايی اســت. بر اســاس اين جــدول، ُبعد ملی با 
فراوانی ۲۰ باالترين جايگاه را به خود اختصاص داده اســت و پس ازآن ُبعد مذهبی با يک اختالف، 
دومين ُبعد پربســامد اســت. ُبعد فرهنگی نيز با فراوانی ۱۶ نســبت به ســاير ابعاد وضعيت مناسبی 
دارد. ُبعــد جغرافيايــی با فراوانی ۱۲ حتی از نمادهای ملی نيز پيشــی گرفته و در آخر، ُبعد سياســی 
بــا فراوانــی ۲ در پايين تريــن رده قرار می گيرد. اما ُبعــد اقوام و خرده فرهنگ ها بــا بی توجهی کامل 
روبه رو گشته و در کل کتاب های دورة راهنمايی کوچک ترين اشاره ای به اين مسئلة مهم نشده است. 
در کل می تــوان گفــت که فراوانی ابعاد هويت ملــی در کتب زبان فرانســه دورة راهنمايی ۷۹ مورد 

می باشد.
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در ادامــه به بررســی همين مؤلفه ها در کتب زبان انگليســی پاية هفتم. هشــتم می پردازيم که در 
جداول زير آمده اند:

 جدول  3.   ابعاد هويت ملى در كتاب هاى زبان انگليسى به تفكيك پايه هاى هفتم و هشتم                                                          

پايه هشتمپاية هفتمآمارهابعاد هويت ملی

بعد ملی
۶۷۸۸فراوانی

۴۱/۹۵۳/۷درصد

بعد فرهنگی
۲۰۱فراوانی

۱۲/۵۰/۰۶درصد

بعد مذهبی
۵۲۳۴فراوانی

۳۲/۵۲۱درصد

بعد جغرافيايی
۱۱۳۶فراوانی

۶/۸۲۲/۱درصد

بعد سياسی
۰۱فراوانی

۰۰/۰۶درصد

اقوام و خرده فرهنگ ها
۱۰فراوانی

۰/۰۶۰درصد

نمادهای ملی
۹۴فراوانی

۵/۶۲/۴درصد

طبق جدول شــمارة ۳، در کتاب آموزش زبان انگليسی ســال هفتم بعد ملی با فراوانی ۶۷ در رتبه 
اول، بعــد مذهبــی با فراوانی ۵۲ در جايگاه دوم و بعد فرهنگی با فراوانی ۲۰ در رده ســوم قرار دارند. 
در کتاب آموزش زبان انگليسی سال هشتم بعد ملی با فراوانی ۸۸ رتبه اول، بعد جغرافيايی با فراوانی 
۳۶ رتبه دوم و بعد مذهبی با فراوانی ۳۴ دارای رتبه سوم هستند. متأسفانه در هر دو دوره، بعِد اقوام و 
خرده فرهنگ ها و بعد سياسی دارای آخرين جايگاه هستند. در هر دو کتاب زبان انگليسی شاهد استفاده 
از آيات قرآن در ابتدای کتاب و تصوير و کالم امام خمينی (ره) بعدازآن هستيم که به ترتيب جز ابعاد 
مذهبی و ملی قرار می گيرند. همچنين در اين کتاب ها از تصاوير افراد ايرانی، مناظر طبيعی ايران، زنان 
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محّجبه اســتفاده شــده است. اسامی استفاده شده نيز ايرانی و مذهبی هستند که به علت تکرار بی شمار 
مورد شمارش قرار نگرفتند چراکه موجب انحراف درداده ها و نتايج تحقيق می شد.

 جدول  4.   مجموع ابعاد هويت ملى در كتاب هاى زبان انگليسى پايه هاى هفتم و هشتم                                                           

ابعاد هويت 
ملی

ُبعد 
ملی

ُبعد 
فرهنگی

ُبعد 
مذهبی

ُبعد 
جغرافيايی

ُبعد 
سياسی

ُبعد اقوام و 
خرده فرهنگ ها

نمادهای 
ملی

۱۵۵۲۱۸۶۴۷۱۱۱۳فراوانی

۴۷/۸۶/۵۲۶/۵۱۴/۵۰/۰۳۰/۰۳۴درصد

بر اساس جدول شمارة ۴، به طورکلی، بعد ملی با فراوانی ۱۵۵ باالترين جايگاه را در هر دو دوره به 
خود اختصاص داده است. سپس، بعد مذهبی با فراوانی ۸۶ در جايگاه دوم قرار می گيرد. همچنين بعد 
جغرافيايی با فراوانی ۴۷ ســومين رتبه را از آن خود کرده است. اما همان طور که داده ها نشان می دهند 
بعــد اقوام و خرده فرهنگ ها و بعد سياســی کمترين درصد و فراوانی را بــه خود اختصاص می دهند. 
در کتب آموزش زبان انگليســی در هر دو پاية هفتم و هشــتم، تمامی تصاوير ايرانی هستند. برای مثال 
آموزش مکالمات با کمک تصاويری از افراد ايرانی صورت می گيرد. تصاوير زنان در اين کتب محّجبه 

است. اسامی افراد نيز ايرانی اسالمی است.
نمونه هايی از مؤلفه های بعد ملی در کتب درسی زبان انگليسی و فرانسه در ذيل می آيد:

عنوان مدرســة راهنمايی شــهيد باهنر در صفحه ۳۲ کتاب زبان فرانسه دورة اول راهنمايی؛ معرفی 
نيروگاه اتمی بوشهر به عنوان نماد قدرت ملی و علمی در تصوير روی جلد کتاب زبان فرانسه سال دوم 
راهنمايی؛ استفاده از خط فارسی در کلماتی مانند آموزش نماز صفحه ۸، استاديوم ورزشی صفحه ۱۵، 
کتاب رياضی صفحه ۱۷ در کتاب زبان فرانسه سال دوم راهنمايی؛ تصوير آرامگاه حافظ در صفحه ۱۶ 
کتاب زبان فرانســه ســال دوم راهنمايی؛ تصوير يک رزمنده با چفيه در صفحه ۵۱ کتاب انگليسی سال 
هفتم؛ تصوير ابوعلی سينا، پروفسور سميعی و دکتر قريب در صفحه ۳۹ کتاب زبان انگليسی سال هشتم.

نمونه هايی از مؤلفه های بعد فرهنگی در کتب درسی زبان انگليسی و فرانسه در ذيل می آيد:
اشاره به فرش تبريز در صفحه ۱۰ کتاب زبان فرانسه سال سوم راهنمايی؛ نام های ايرانی مانند کاوه، 
فرهاد، فيروز و پريسا در کتاب های انگليسی. غذاها و نان سنتی ايرانی به دفعات در کتاب های انگليسی 

مورداستفاده قرار گرفته است.
نمونه هايی از مؤلفه های بعد مذهبی در کتب درسی زبان انگليسی و فرانسه در ذيل می آيد:

تصوير مســجد صفحه ۱۵ و تصوير قرآن صفحه ۳۸ کتاب زبان فرانسه سال اول راهنمايی؛ اسامی 
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مذهبی مانند کريم، علی، رضا و وحيد به کرات در کتاب های زبان فرانســه آمده اســت؛ نام های زهرا، 
فاطمه، مهدی، زينب، احمد در کتاب های زبان انگليســی به دفعات تکرار شــده است؛ پوشش اسالمی 
برای بانوان از جمله داشتن چادر، مقنعه، روسری و مانتو در کتاب های زبان انگليسی و فرانسه به دفعات 
تکرار شده است؛ تصوير حرم امام رضا (ع) صفحه ۱۱، واژه های عاشورا و تاسوعای حسينی در صفحه 

۲۰، تالوت قرآن کريم در صفحه ۷۰ کتاب زبان انگليسی سال هشتم.
نمونه هايی از مؤلفه های بعد جغرافيائی در کتب درسی زبان انگليسی و فرانسه در ذيل می آيد:

اشــاره به شهر تبريز در صفحه ۱۰، شهر تهران در صفحه ۲۲، دريای خزر و خليج فارس در صفحه 
۲۵، شيراز در صفحه ۲۹ کتاب زبان فرانسه سال سوم راهنمايی؛ شهر اصفهان، ميدان امام و چهل ستون 
در صفحه ۴۲ و ماکو، کرج در صفحه ۴۳ کتاب زبان انگليســی سال هشتم؛ موزه هنرهای معاصر تهران 

در صفحه ۲۵ کتاب زبان فرانسه سال دوم راهنمايی.
نمونه هايی از مؤلفه های بعد سياسی در کتب درسی زبان انگليسی و فرانسه در ذيل می آيد:

تصاوير امام خمينی و آيت اهللا خامنه ای در صفحه ۶ کتاب زبان انگليســی ســال هفتم؛ تسخير النه 
جاسوسی امريکا صفحه ۲۰ کتاب زبان انگليسی سال هشتم.

نمونه هايی از مؤلفه های بعد نمادهای ايرانی در کتب درسی زبان انگليسی و فرانسه در ذيل می آيد:
تصوير پرچم ايران در صفحه ۳۲ کتاب زبان فرانسه سال اول راهنمايی؛ نقشه ايران در صفحه ۲۵ 
کتاب زبان فرانســه سال ســوم راهنمايی؛ تقويم شمسی در صفحه ۱۱ کتاب زبان انگليسی سال هشتم؛ 
اشاره به ماه های ايرانی از جمله فروردين و آبان و آذرماه در صفحه ۴۸ کتاب زبان انگليسی سال هشتم؛ 

روزهای هفته به زبان فارسی در صفحه ۵۴ کتاب زبان انگليسی سال هفتم.
همان گونــه کــه در جداول فوق ذکــر گرديد بعد اقــوام و خرده فرهنگ هــا دارای فراوانی صفر در 

کتاب های انگليسی و فرانسه می باشد.

نتيجه گيرى
 در راســتای پاسخ به ســؤاالت تحقيق می توان اين گونه بيان داشت که رئوس کلی 
مطرح شده در اســناد کالن آموزش وپرورش پيرامون بومی سازی، موردتوجه مؤلفان 
کتاب های زبان فرانســه و انگليســی قرار گرفته اســت، ولی تا رســيدن به وضعيت 
مطلوبی که تمامی ابعاد هويت ملی در منابع درسی زبان های خارجی به شکل متناسب 
و متعادل وارد شوند، به برنامه ريزی و مطالعات عميق نياز است. از نظر آماری، ميزان 
حضــور مؤلفه های هويت ملی در ابعاد ملی، فرهنگی، مذهبی، جغرافيايی، سياســی، 
اقوام و خرده فرهنگ ها و نمادهای ملی در کتاب های پاية هفتم و هشتم زبان انگليسی 
که چاپ ســال ۱۳۹۳ هســتند، با فراوانی ۳۲۴ بســيار ُپررنگ تر از ميزان حضور اين 
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مؤلفه ها با فراوانی ۷۹ در کتاب های زبان فرانســه است که چاپ سال ۱۳۸۷ هستند. 
حضور اين مؤلفه ها در کتاب آموزش زبان انگليســی پايه هشتم با فراوانی ۱۶۴ کمی 
پررنگ تر از پاية هفتم با فراوانی ۱۶۰ است. باوجوداين، مقايسه اين مؤلفه ها در کتب 
آموزشــی زبان فرانسه و انگليسی نشان می دهد که در ســال های اخير در کتاب های 

آموزش زبان انگليسی، به مؤلفه های هويت ملی بيشتر توجه شده است.
همچنين نتايج اين پژوهش نشان می دهد که محتوای کتاب های درسی زبان فرانسه 
و انگليســی در کشــور، به گونه ای متعادل و متوازن به بيان شــاخص های هويت ملی 
نپرداخته انــد كه از نظر برنامه ريزی زبانی در آمــوزش زبان های خارجی يك نقص 
بحســاب مــی آيد. عالوه بــر اين، گاه در يک يــا چند کتاب شــاهد عدم حضور يک 
يــا چنــد ُبعد از ابعاد هويت ملــی، مانند بعد اقوام و خرده فرهنگ ها و بعد سياســی 
هســتيم و يا برخی از ابعاد با کم مهری مؤلفان روبرو شده اند. بنابراين ضروری است 
محتوای کتاب های درســی زبان فرانســه و انگليســی، بار ديگر، از منظر مؤلفه های 
هويت ملی و شاخص های بومی سازی منابع درسی، موردبازنگری قرار گيرند تا زمينة 
مناســبی برای حفظ و رشد هويت ملی نســل جوان فراهم گردد. شايان توجه است 
که آخرين چاپ کتاب های تأليف شــده در حوزة آموزش زبان فرانســه در دوره های 
تحصيلی راهنمايی، دبيرســتان و پيش دانشگاهی مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده و از اين 
تاريــخ به بعد موردبازنگری و تصحيح قرار نگرفته اند. ازآنجا که اين کتب تا به امروز 
به طور گسترده در تمامی مدارس کشور تعليم داده نشده اند، فرصت مناسبی است که 
پژوهش هايی کاربردی در جهت کشف و نمود مشکالت و نقاط ضعف و بهبود نقاط 

قوت اين سری از کتاب ها صورت پذيرد.
در کل، اين گونه استنباط می شود که علی رغم حضور کم رنگ برخی از ابعاد هويت 
ملــی و يا فقدان پردازش مناســب و متوازن برخی از ابعاد ديگر در کتب آموزشــی، 
بااين حــال آموزش زبان های خارجی با واردنمودن مؤلفه های هويت ملی و با اتخاذ 

رويکرد بومی سازی در کتاب های درسی کاری ارزشمند و درخور احترام می باشد.
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