
هويت و كتاب درسی

پژوهش

مقدمه
و  هنري  گوناگون  رشته هاي  در  تفحص  با 
از  دقیق تري  شناخت  به  مي توان  آن ها  تحوالت 
این  یافت.  دست  جامعه  یك  هویت  ویژگي هاي 
شناخت  به  كه  است  هنر  جامعه شناسي  وظیفة 

محتواي اثر هنري و جوهر اجتماعي آن مي پردازد. 
از  از فعالیت هایي است كه  ایران  آموزش هنر در 
دورة ابتدایي و حتي قبل از آن آغاز مي شود این 
فعالیت كتاب محور، نیست و فعالیت ها معمواًل به 
شیوة آموزش خالق، برنامه ریزي مي شود و انجام 

بررسی جامعه شناختی هويت ملی و ابعاد آن در 
كتاب های فرهنگ و هنر دورة متوسطة اول

پریسا پیغان
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رسمي  صورت  به  هنر  حاضر  حال  در  مي گیرد. 
درسي  كتاب  با  )هفتم(  متوسطه  اول  كالس  از 
»فرهنگ و هنر« آغاز مي شود. كه به نظر مي رسد 
محتواي آن در مقایسه با كتاب هاي قبلي از كیفیت 
در  بنیادین  تغییراتي  و  است  برخوردار  بهتري 

دیدگاه و نگارش و تدوین بر آن حاكم است.
از  فرد  پایدار  نسبتًا  پنداشت  معناي  به  هویت، 
كیستي و چیستي خود در ارتباط با گروه هاي دیگر 
اجتماعي  تعامالت  طریق  از  كه  مي شود  تعریف 
نهادینه  اجتماعي شدن  فرایند  در  دیگران  با  فرد 
به نظر  بر، 1381(.  مي شود )عبداللهي و حسین 
ترنر هویت را مي توان به دو نوع فردي و جمعي 
تقسیم كرد. یكي از جامع ترین بخش هاي هویت 
جمعي، »هویت ملي« است كه فراگیرترین و در 
تمامي  در  هویت  سطح  مشروع ترین  حال  عین 
)حاجیاني،  مي آید  شمار  به  اجتماعي  نظام هاي 
و  اساسي ترین  از  یكي  هویت  از  بحث   .)1379
جدیدترین مباحث عصر مدرن و پسامدرن است 
كه پس از رنسانس پدید آمده است )میلر؛ به نقل 
از منادي و صادق زاده، 1387(. هویت ملي عبارت 
است از مجموعه ویژگي ها، وابستگي ها و پیوندهاي 
جغرافیایي یا تاریخي، فرهنگي، حماسي و قومي 
كه زندگي انسان را در برمي گیرد و عضو جامعه 
به  )روح االمیني؛  مي كند  افتخار  و  مي بالد  آن  به 
نقل از منادي، 1387(. هویت ملي به مثابه پدیده 
اجتماعي سیاسي، زاییدة عصر جدید است كه ابتدا 
در اروپا پدید آ مد و آنگاه از اواخر قرن نوزدهم به 
اما  یافت؛  راه  دیگر  سرزمین هاي  و  زمین  مشرق 
هویت ملي به منزلة مفهومي علمي، از مفاهیم تازه 
علوم اجتماعي است كه از نیمه دوم قرن بیستم 
به جاي مفهوم »ُخلق ملي« و »منش ملي« كه 
از مفاهیم عصر رمانتیك بود، در حال رواج یافتن 

است )مرشدي زاده، 1380(
را  ملي  هویت  مهم  ركن  سه   )1388( زاهد 
در  مي داند،  اسالم  دین  و  فارسي  زبان  جغرافیا، 
معرفي  اصلي  عوامل   )1388( احمدي  حالي كه 
یك گروه را به عنوان یك ملت با هویت مشترك 
تاریخ  مشترك،  نیاي  سرزمین،  شامل  ترتیب  به 
فرهنگ  مشترك،  زبان  مشترك،  سرنوشت  و 
داوطلبانه  جمعي  اراده  مشترك،  دین  مشترك، 
و میراث سیاسي مشترك معرفي كرده است. در 
كنار هویت ملي  و دیني، یكي دیگر از الیه هاي 
هویت كه در جوامع متنوع و چند فرهنگي، مهم 
تلقي مي شود. مجموعة خرده فرهنگ هایي است 
مي دهند.  شكل  را  مشترك  فرهنگي  هویت  كه 
هابرماس، شرط اتحاد و تقویت هویت ملي را كنش 
ارتباطي میان فرهنگ هاي گوناگون و تفاهم میان 
مي داند  ملي  فرهنگ  سازندة  خرده فرهنگ هاي 

)عطایي، 1386(.
در نظام آموزشي به طور كلي، عوامل مختلف، اعم 
از معلم، كتاب درسي، شیوه تدریس، شیوه ارزیابي، 
نظایر  و  برنامه  فوق  فعالیت هاي  آموزشي،  فضاي 
آن، همگي به شكل گیري هویت دانش آموز كمك 
مي كنند، ولي در نظام آموزشي متمركز، در بین 
تمامي عوامل باال، كتاب هاي درسي نقش ویژه اي 
در هویت بخشي به دانش آموزان ایفا مي كنند. در 
خصوص بحث تأثیر مدرسه بر نگرش ها و رفتارهاي 
سیاسي، باید به دو نوع تأثیر توجه كرد: الف. انتقال 
محتواي  طریق  از  هنجارها  و  ارزش ها  مستقیم 
و  ارزش ها  غیرمستقیم  انتقال  ب.  درسي؛  كتب 
هنجارها از طریق تعمیم تجربیات ناشي از ماهیت 
عبارت  به   .)1390 )شارع پور،  مدرسه  ساختار 
دیگر، شكل گیري و تعمیق هویت ملي از طریق 
برنامه درسي، به واسطه دو مكانیسم اصلي صورت 
درسي  برنامه  و  آشكار  درسي  برنامه  مي گیرد: 
این  در  آشكار  درسي  برنامه  اصلي  مؤلفه  پنهان. 
بیان  به  است.  درسي  كتاب هاي  محتواي  زمینه، 
اركان  از  یكي  به عنوان  درسي،  كتاب هاي  دیگر، 
نظام آموزش وپرورش، در شكل دهي به هویت ملي 
و تعمیق آن نقش اساسي برعهده دارند. كتاب هاي 
درسي، آیینه تمام نماي سیاست هاي ایدئولوژیك، 
دیني، سیاسي و اجتماعي در حوزه عمومي و حوزه 
دولت - ملت و حوزه هاي كالن دیني - زباني و 

نژادي هستند )شیخاوندي، 1380(.
هدف هاي  منعكس كننده  درسي  كتاب هاي 
نظام  تربیتي مطلوبي هستند كه سیاست گذاران 
آن ها  به  دستیابي  در جستجوي  آموزش وپرورش 
كشورهایي  در  آموزشي،  منابع  این  مي باشند. 

در نظام آموزشي 
به طور كلي، 
عوامل مختلف، 
اعم از معلم، 
كتاب درسي، 
شيوة تدريس، 
شيوة ارزيابي، 
فضاي آموزشي، 
فعاليت هاي فوق 
برنامه و نظاير 
آن، همگي به 
شكل گيري 
هويت دانش آموز 
كمك مي كنند
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برابر  چند  اهمیتي  متمركز  آموزشي  سیستم  با 
هویت  شكل گیري  راستاي  در  مي كنند.  پیدا 
نقش  درسي  كتاب هاي  دانش آموزان،  ملي 
به  هویت  تنفیذ  و  تكرار  در  را  تعیین كننده اي 
)شیخاوندي،  مي كنند  ایفا  ملي  هویت  خصوص 

.)1380
پژوهش حاضر به بررسي جامعه شناختي هویت 
ملي و ابعاد آن در كتاب هاي فرهنگ و هنر دوره 
مي پردازد.  محتوا  تحلیل  روش  با  اول  متوسطه 
مؤلفان  و  دست اندركاران  به  درسي  كتب  تحلیل 
كتاب هاي درسي كمك مي كند تا در هنگام تهیه 
و تدوین و یا گزینش و تجدیدنظر در كتاب درسي 
تصمیمات مقتضي اتخاذ كنند و كمبودهاي موجود 

را مرتفع سازند.

سؤاالت پژوهش
تصاویر كتاب هاي فرهنگ و هنر دورة متوسطه 
ملي  هویت  گوناگون  ابعاد  به  اندازه  چه  تا  اول 

پرداخته است؟
كدام یك از ابعاد هویت ملي در تصاویر كتاب  هاي 
فرهنگ و هنر دوره متوسطه اول، بیشتر گنجانده 

شده است؟

پیشینة تحقیق
ازغندي و محمدي مهر )1395( بازنمایي هویت 
ملي در كتاب هاي فارسي مقطع دبستان را مورد 
بررسي قرار داده. در تحقیق آن ها مؤلفه هاي هویت 
ایراني در كتاب هاي فارسي دوره ابتدایي در سال 
روش  است.  شده  بررسي   1393  -94 تحصیلي 
 246 نمونه  حجم  و  محتوا  تحلیل  آن ها  تحقیق 
مطلب درسي و 518 عكس در كتاب هاي اول تا 
ششم ابتدایي بوده است. یافته هاي تحقیق نشان 
 داده كه در 61 درصد از كل مطالب و 52/1 درصد 
این  از  دارد.  وجود  هویتي  مؤلفه هاي  عكس ها، 
میزان در 51/4 درصد مطالب، مؤلفه هاي هویت 
دیني  هویت  مؤلفه هاي  درصد   43/3 در  و  ملي 
 50/7 همچنین  داشته اند.  برجستگي  )اسالمي( 
)به ویژه  با هویت دیني  از عكس ها مرتبط  درصد 
با هویت  پوشش اسالمي( و 34/8 درصد مرتبط 

ملي بوده اند.
جدیدي محمدآبادي )1394( به بررسي تحلیل 
محتواي كتاب هاي درسي فارسي و علوم اجتماعي 
به هویت ملي  توجه  از حیث  ابتدایي  پایه ششم 
است.  پرداخته  مصوب  استانداردهاي  محور  بر 
یافته هاي به دست آمده از پژوهش حاضر داللت 
فارسي  و  اجتماعي  كتاب هاي  در  كه  دارد  آن  بر 

»بخوانیم« به برخي نمادها مثل جغرافیا و مكان 
ایراني و فرهنگ در حد  طبیعي - ملي، مشاهیر 
نسبتًا مناسب توجه شده است. برخي نمادها مثل 
پرچم ، سرود ملي، تقویم رسمي، قومیت، ادبیات 
ملي،  اساطیر ایراني، مكان هاي تاریخي و ملي و هنر 

ایراني كم توجه شده است و به برخي نمادها مثل 
دین اصاًل توجه نشده است؛ بنابراین طبق نتایج 
كتاب هاي  تصویر(  و  )متن  محتواي  پژوهش  این 
اجتماعي و فارسِي بخوانیم به طور متعادل و متوازن 

به موضوع  نمادهاي هویت ملي نپرداخته است.
تحقیقي  قربانعلي زاده )1393(  و  نهاوندي  نجار 
با عنوان »تحلیلي بر هویت ملي در كتب درسي 
)مطالعه موردي مطالعات اجتماعي(« انجام داده اند. 
روش  تحقیق تحلیل محتواي كمي و كیفي است 
هویت  ابعاد  مي باشد.  »مضمون«  تحلیل  واحد  و 
نمادها،  از:  است  عبارت  پژوهش  این  در  ملي 
ارزش ها، میراث فرهنگي، مشاهیر و شخصیت ها و 
وقایع و رخدادها. نتایج تحقیق نشان مي دهد كه 
به مؤلفه هاي هویت ملي در هر دو كتاب به طور 
امر در كتاب  این  و  پرداخته شده است  نامتوازن 
مطالعات اجتماعي مشهودتر است. كتاب تعلیمات 
شخصیت ها  و  مشاهیر  بعد  به  بیشتر  اجتماعي 
به  بیشتر  اجتماعي  مطالعات  كتاب  و   )%44/37(
بعد ارزش ها )85/50%( پرداخته است. بي توجهي 
به مشاهیر و وقایع ملي، حذف ارزش هاي سیاسي، 
و  اخالقي  اجتماعي،  ارزش هاي  به  بیشتر  توجه 
مذهبي از ویژگي هاي كتاب مطالعات اجتماعي در 

دوره تحول بنیادین مي باشد.
معروفي و پناهي توانا )1393( جایگاه مؤلفه هاي 
كتاب هاي  محتواي  در  مذهبي   - ملي  هویت 
ادبیات فارسي دوره متوسطه را مورد مطالعه قرار 
داده اند. روش پژوهش، اسنادي و مبتني بر تحلیل 

يافته هاي به 
دست آمده 
از پژوهش 

حاضر )جديدي 
محمدآبادي( 

داللت بر آن دارد 
كه در كتاب هاي 

اجتماعي 
و فارسي 

»بخوانيم« به 
برخي نمادها 

مثل جغرافيا و 
مكان طبيعي - 

ملي، مشاهير 
ايراني و فرهنگ 

در حد نسبتًا 
مناسب توجه 

شده است
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محتواست. یافته ها نشان داده اند كه میزان تأكید 
بر مؤلفه هاي هویت ملي - مذهبي در كتاب هاي 
و  نیست  یكسان  متوسطه  دوره  فارسي  ادبیات 
بیشترین میزان تأكید، به ترتیب به میزان 58/44 
و 19/19 درصد، بر مؤلفه هاي میراث فرهنگي و 
به  تأكید،  میزان  كمترین  و  مذهبي  مؤلفه هاي 
ترتیب به میزان 0/48 و 8/02 درصد، بر مؤلفه هاي 
خرده فرهنگ ها و مؤلفه هاي ملي - سیاسي شده 
است. مؤلفه هاي جغرافیایي سرزمیني در جایگاه 

متوسط قرار دارند.
عنوان  با  پژوهشي  در   )1391( گل محمدي 
لحاظ  از  نوجوانان  داستاني  كتاب هاي  بررسي 
داد  نشان  ایراني  اسالمي  تقویت هویت  چگونگي 
شده  منتشر  داستاني  كتاب هاي  درصد   25 كه 
در كانون پرورش فكري از سال 59 تا 89 داراي 
ویژگي هایي هستند كه براي تقویت هویت ایراني - 
اسالمي ضروري است. این پژوهشگر پیشنهاد كرده 
است كه متولیان هویت سازي داستاني الزم است 
به منظور تقویت هویت اسالمي - ایراني، از مطلق 
باوري، رمانتیسم، بیگانه سازي تضادآمیز و ناموزون 

دیني - ملي پرهیز كنند.
اپنهایمر و بارت )2014( در مطالعات مربوط به 
رشد هویت ملي در دختران و پسران پس از اجراي 
كشورهاي  نوجوانان  و  كودكان  روي  بر  پژوهش 
مختلف، نتیجه گرفتند كه رشد نگرش هاي ملي 
است،  اطالعات  و  شناختي  رشد  از  تابعي  نه تنها 
بلكه از زمینه هاي تاریخي و اجتماعي - فرهنگي 
آنان نیز تأثیر مي پذیرد )به نقل از نجار نهاوندي و 

قربانعلي زاده، 1393(.
عنوان  با   )2012( كورس  پژوهش  یافته هاي 
»وحدت و هویت ملي در كتاب هاي درسي كیس 
كنیا:  در  دبیرستاني  دانش آموزان  براي  واهلي   -
یك تحلیل محتوا« نشان داد كه به منظور تقویت 
شهروندي،  توسعه  جهت  در  اكتسابي  ارزش هاي 
است  الزم  ملي  هویت  حس  تقویت  و  وحدت 
محتواي كتاب هاي درسي مورد نیاز براي توسعه 
ملي بهبود پیدا كند. در این مطالعه بر نقش زبان 
در ایجاد هویت ملي و تقویت حس وطن پرستي 

تأكید شده است.
»تحلیل  عنوان  با  پژوهشي  در   )2011( مارینو 
)زمان نگاري(  تاریخي  توالي  رویكردهاي  و  محتوا 
كتاب هاي تاریخ جهان دبیرستان « به این نتیجه 
رسید كه این كتاب ها مورد عالقه نیستند و لذا از 
جنبه هاي گوناگون مانند زبان و بیان و حتي نحوه 

ارائه معلمان، به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند.
تحت  پژوهشي  در   )2011( كولي  و  ساویكي 
دانشجویان  مطالعه  در  آمریكایي  »هویت  عنوان 
هم بستگي ها«  تغییرات،  تضادها،  كشور:  از  خارج 
به این نتیجه رسیدند كه هویت اجتماعي ممكن 
است تركیبي از اثربخشي و دانش  شناختي باشد تا 
شناخت تنها؛ و هویت فرهنگي و ملي نقش مهمي 

در فرایند هویت یابي كلي افراد ایفا مي كند.

روش پژوهش
براساس  نظر هدف كاربردي،  از  پژوهش حاضر 
اجرا  روش  نظر  از  و  توصیفي،  و  اسنادي  رویكرد 

25 درصد 
كتاب هاي 
داستاني منتشر 
شده در كانون 
پرورش فكري 
از سال 59 
تا 89 داراي 
ويژگي هايي 
هستند كه براي 
تقويت هويت 
ايراني - اسالمي 
ضروري است
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مبتني بر تحلیل محتواي كّمي  و از نظر زماني 
مقطعي است. تحلیل محتوا را نوعي روش تحقیق 
مي دانند كه براي آشكارسازي یا تعیین ویژگي هاي 
مواد مكتوب یا دیداري به كار مي رود. براي تجزیه و 
تحلیل نتایج از آمار توصیفي شامل فراواني، درصد 
فراواني و همچنین جداول توصیفي استفاده شده 
فراواني  شمارش  روش  از  پژوهش  این  در  است. 
ارائه  و  داده ها  جمع آوري  روش  رایج ترین  كه 
یافته هاست، استفاده شده است؛ به این صورت كه 
با مراجعه به هر كتاب، تعداد دفعاتي كه به یكي از 
نمادهاي هویت ملي در قالب واحد تحلیل كه در 
این پژوهش جمله بود، مورد شمارش قرار گرفته و 

گزارش شده است.

جامعه و نمونه  آماري
كتاب  سه   تصاویر  را  پژوهش  آماري  جامعه 
درسي »فرهنگ و هنر« دورة  متوسطة اول، تألیف 
وزارت  درسي  كتب  تألیف  و  برنامه ریزي  دفتر 
پژوهش  در  است.  داده  تشكیل  آموزش وپرورش 
نمونه  حجم  و  نگرفته  صورت  نمونه گیري  حاضر 

پژوهش برابر با جامعه است.

واحد تحلیل
واحد تحلیل در این پژوهش، تصویر است. دلیل 
عدم استفاده از متن در كنار تصویر، به عنوان واحد 
تحلیل این بود كه پژوهنده معتقد بود كتاب هاي 
فرهنگ و هنر )برخالف كتاب هاي درسي دیگر( 
تصویرمحور هستند و استفاده از متن به عنوان واحد 
تحلیل، نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار مي دهد و 
نتایج كاذبي به بار مي آورد. چرا كه در این كتاب ها، 
متون استفاده شده بیشتر جنبه آموزشي دارد در 
تصاویر  قالب  متني در  نكات  و  مثال ها  حالي كه 
ارائه مي شود و  آنچه در تحلیل محتواي كتاب هاي 
درسي حائز اهمیت است، مثال ها و نكات پیرامون 

آموزش محتواي كتاب است.

ابعاد هویت دیني
در این پژوهش، هویت دیني در این ابعاد مورد 

بررسي قرار گرفته است:
فرهنگ اقوام: هر تصویري كه نشان دهندة هنر 
عرب،  ترك،  )كرد،  ایراني  قومیت هاي  فرهنگ  یا 

بلوچ فارس، و ...( باشد.
دربرگیرندة  كه  تصاویري  اساطیر:  و  ادبیات 
افسانه هاي  و  اسطوره ها  و  ادبي  متون  اشعار، 

ایران زمین باشد.
جغرافیا و مكان هاي طبیعي: تصاویري كه یك 

مكان جغرافیایي یا یك مكان طبیعي از سرزمین 
ایران را نشان مي دهد.

اماكن تاریخي و ملي: تصاویري كه یك مكان 
تاریخي و ملي از سرزمین ایران را نشان مي دهد.

هویت دیني: هر تصویري كه باورها و اعتقادات 
قرآن،  )مانند  دهد  نمایش  را  ایران  مردم  دیني 

روایات، اولیاي الهي، فرهنگ شهادت و ...(
مختلف  عرصه هاي  نام آوران  تصاویر  مشاهیر: 

هنري، ادبي، سیاسي و ...
به تصاوير  اين بخش  آثار فرهنگي و هنري: 
اشيا يا آثار تاريخي - ملي اشاره دارد كه در موزه ها 

نگهداري مي شود.

یافته هاي پژوهش
كتاب  تصاویر  كه  است  این  بیانگر   1 جدول 
فرهنگ و هنر پایه هفتم تا چه میزان بر مؤلفه هاي 
هویت ملي اشاره شده است. همان گونه كه مشاهده 
مي شود، سهم مؤلفه ها یكسان نیست و بیشترین 
تأكید بر مؤلفه آثار فرهنگي، هنري با 20 درصد 
و  ادبیات  و  دیني  هویت  مؤلفه هاي  مي باشد. 
دوم  جایگاه  در  درصد،  با  10  كدام  هر  اساطیر، 
مي باشد.  درصد   20 با  هنري  است.  گرفته  قرار 
هر  اساطیر،  و  ادبیات  و  دیني  هویت  مؤلفه هاي 
كدام با 10 درصد، در جایگاه دوم قرار گرفته است. 
مؤلفه هاي اماكن تاریخي 5 درصد، فرهنگ اقوام 
و جغرافیا و مكان هاي طبیعي، هر یك 4 درصد و 
مشاهیر یك درصد مورد تأكید قرار گرفته است. در 
مجموع 124 تصویر از 227 تصویر كتاب فرهنگي 
و هنر پایه هفتم )معادل 55 درصد( به هویت ملي 

اختصاص داده شده است.

جدول 1: توصیف هویت ملي به تفكیك هر بعد در كتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم )تعداد كل تصاویر كتاب: 227(

درصدفراوانيمؤلفه

100/04فرهنگ اقوام

220/10ادبیات و اساطیر

100/04جغرافیا و مكان هاي طبیعي

110/05اماكن تاریخي

230/10هویت دیني

20/01مشاهیر

460/20آثار فرهنگي و هنري

1240/55جمع

تحليل محتوا 
را نوعي روش 

تحقيق مي دانند 
كه براي 

آشكارسازي 
يا تعيين 

ويژگي هاي 
مواد مكتوب 

يا ديداري 
به كار مي رود. 
براي تجزيه و 

تحليل نتايج از 
آمار توصيفي 

شامل فراواني، 
درصد فراواني و 
همچنين جداول 
توصيفي استفاده 

شده است
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