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 2مهديه افراسيابي 
ه دهند تواند به عنوان يکی از عناصر مهم تشکیلمی مسئله هويت ملی ده: چکي

شخصیت فرد و بارزترين نوع هويت جمعی به شمار رود. از طرفی نظام 

عه آموزش و پرورش از جمله عناصر اصلی شکل دهنده هويت فردی افراد جام

آموزشی و مواد درسی به عنوان اصلی ترين های است، لذا بررسی کتاب

قا تواند زمینه ساز ايجاد بسترهای مناسب رشد و ارتمی اين مهمهای بخش

 هويت افراد جامعه باشد. 

هويت ملی های پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقايسه میزان حضور مولفه   

قديم و جديد زبان انگلیسی آموزش و پرورش رسمی ايران های در کتاب

برای تحقق بخشیدن به اين هدف،  صورت پذيرفته است. روش مورد استفاده

های تحلیلی از نوع کتابخانه ای )اسنادی(و تحلیل محتوای کتاب-روش توصیفی

 English forتازه تالیف زبان انگلیسی دوره متوسطه اول با عنوان )

schools: Prospect Seriesزبان انگلیسی دوره راهنمايی های ( و کتاب

( است. در اين راستا ابعاد مختلف The Right Path to Englishقديم )

هويت ملی از جمله ابعاد ملی، فرهنگی، مذهبی، جغرافیايی، سیاسی، اقوام و 

های گیرد. يافتهمی و نیز نمادهای ملی مورد بحث و بررسی قرارها خرده فرهنگ

توان در قالب می پژوهش حاکی از آن است که ابعاد مختلف هويت ملی را 

تازه تالیف زبان انگلیسی به وضوح مشاهده کرد و های ت کتابتصاوير و کلما

دوره راهنمايی قديم بسیاردقیق تر و بیشتر مورد های اين امر در مقايسه با کتاب

مورد بررسی های توجه مولفان قرار گرفته اند و تفاوت معناداری در نمود مولفه

 گردد.  می مشاهده

، توسطهیف، دوره راهنمايی قديم، دوره اول متازه تالهای کتاب ها:کليدواژه

 زبان انگلیسی، هويت ملی، نظام رسمی آموزش و پرورش
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Abstract: National identity and education 

could be considered as the main 

constituents of humans’ personality. This 

article was designed to discuss the levels 

of national identity components 

represented in the newly developed high-

school English Language textbook, 

“English for Schools: Prospect Series” in 

contrast to the old English Language 

textbook of the Ministry of Education 

“The Right Path to English”. The 

methods used for this purpose included a 

descriptive-analytic (documentary) 

research method and the content analysis. 

The research findings indicated that 

national identity components such as 

nation, culture, religion, geography, 

politics, ethnics and sub-cultures and 

national symbols are easily and richly 

observed among pictures and words of 

the newly-developed textbook. In 

addition, there was a significant 

difference between the new and old 

textbooks regarding the appearance of the 

constituents of national identity. The 

findings of this research could be 

applicable for authors and material 

developers in ministry of education in 

Iran. 
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 مقدمه

ويت توان دو نوع همی هويت دارای انواع و سطوح مختلفی است. اما در يک طبقه بندی کلی

اسطه ان ورا از يکديگر متمايز کرد. اول، هويت فردی، يعنی همان چیزی که فرد را به عنو

ز دهد و در عین حال امی و خصوصیات منحصر به فرد او مورد شناسايی قرارها ويژگی

ری کثی سازد. دوم، هويت جمعی است که عبارت است از تعلق خاطر تعدادمی زديگران متماي

ل از افراد به امور مشترک با عنوانی خاص؛ چنین تعلقی موجب احساس همبستگی و شک

گردد )توسلی و می از ماهای ديگر جدا "ما  "شود که با عنوان می گیری يک واحد جمعی

 (.1383قاسمی، 

ری ه قیصمختلفی را مطرح ساخته اند. از ديدگاهای ه هويت، نظريهصاحب نظران در زمین   

ه روند. در نظريمی (، نظريه جوهرگرايی و ساخت گرايی از اين جمله به شمار1383)

 اصر واعم از سطح فردی و يا جمعی آن و عنها جوهرگرايی اين باور وجود دارد که هويت

ی کم تر وده و تحت تاثیر شرايط زمانی و مکانآن ها، اموری طبیعی ب سازنده یهای مولفه

عتقدان ميگر، دتاکید دارد. از طرف ها شوند. در واقع اين ديدگاه بر ثبات هويتمی دچار تغییر

دانند. یم فرادرا متاثر از محیط پیرامون اها و عناصر سازنده آنها به نظريه ساخت گرا، هويت

دت و و ش تواند با توجه به تغییرات محیطیمی ده پسبنابراين نظريه، هويت امری ذاتی نبو

یست. نذير ضعف اين تغییرات، دچار دگرگونی و تغییر شود. براين اساس هويت امری تغییرناپ

 رنیسم،گفتمانی، پساساخت گرايی و پسامدهای جديد از جمله رهیافتهای به عالوه، نظريه

ری هويت انکار کرده و هويت را ام نقش هرگونه عامل طبیعی و ذاتی را در شکل گیری

 (. 1393نمايد )علوی مقدم و داورپناه، می اکتسابی تلقی

در اين بین هويت ملی با عنوان مهم ترين بعد هويت جمعی از اهمیت ويژه ای برخوردار    

(، هويت ملی به بازتولید و بازتغییر دائمی الگوی ارزش ها، 1991) 1است. به استناد اسمیت

 را تشکیلها پردازد که میراث متمايز دولتهايی میو سنتها خاطره ها، اسطوره نمادها،

و يا عناصر فرهنگی تشخیص ها دهد و اساسا هويت افراد با توجه به همین الگوها، میراثمی

                                                 
1. Smith, Anthony D. 1991 
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(، هويت ملی 1383شود. به عالوه، با توجه به پژوهش انجام شده توسط قربانی )می داده

مثبت به عوامل، عناصر و الگوهای هويت بخش و های نگرش   وها ايشمجموعه ای از گر

ملی، های يکپارچه کننده در سطح کشور است و دارای عناصر سازنده گوناگونی چون ارزش

 دينی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیايی، سیاسی و زبانی است. 

همچون هايی مولفههويت ملی پديده ای نسبتا جديد و چند بعدی است که بر مبنای    

 يجادافرهنگ، اجتماع، سیاست، تاريخ، زبان و غیره استوار است. درواقع هويت ملی با 

ه به ا توجبسازد. در ايران می را از جوامع ديگر جداها همبستگی میان افراد يک جامعه، آن

ا، با هن آن و عدم تعامل بیها مسئله تکثیرهويتی نامنسجم، کوچک و نیز موزايیکی بودن هويت

 يرانجمعی در اهای بحران هويت مخصوصا در بعد سیاسی رو به رو هستیم. بنابراين هويت

د یدا کننپجام هنوز نتوانسته اند در قالب هويتی عام و فراگیر در سطح جامعه )هويت ملی( انس

 ( .1389)عبداللهی، 

بنای مو بر که پژوهش پیش رتوان اين گونه بیان کرد می لذا با در نظر گرفتن مطالب فوق   

ر نظريه ساخت گرايی و بر اساس چند بعدی بودن مقوله هويت ملی شکل گرفته است. د

 دی وتوان گفت که هويت ملی به عنوان يکی از انواع هويت، مساله ای چند بعمی حقیقت

یر و یش تغتواند بر اثر تغییرات محیط پیرامون افراد دستخومی رود کهمی اکتسابی به شمار

 دهایدگرگونی گردد و نظام آموزش و پرورش کشور نیز به عنوان يکی از اصلی ترين نها

ی به ل دهموجود در جامعه، تاثیر بسزايی در اکتساب اين مقوله چند بعدی و مهم و نیز شک

موثر  رادیهويت افراد جامعه دارد چرا که بخش اعظمی از زندگی دانش آموزان )به عنوان اف

رها و باو گردد. لذا نظام آموزش و پرورش با تقويت نمودنمی ر اين مسیر سپریدر جامعه( د

 قش مهمینالق، به افرادی آگاه، مسئولیت پذير، تصمیم گیر و خها عقايد افراد و نیز تبديل آن

 کند. می در نهادينه سازی هويت ملی در شخصیت افراد جامعه ايفا

(، موضوع هويت ملی و 1379وسط حاجیانی )هم چنین بنا بر پژوهش انجام شده ت    

ضرورت پاسداشت آن به طور مکرر در اسناد رسمی و مصوبات قانونی )در شورای عالی 

مصوبات مجمع  انقالب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، مصوبات مجلس شورای اسالمی،

اجتماعی  پنج ساله اقتصادی،های تشخیص مصلحت نظام، سند چشم انداز بیست ساله و برنامه
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و فرهنگی( مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. لذا توجه به موارد ذکر شده و به ويژه 

شاهد تغییر و تحولی  1392نقشه جامع علمی کشور سبب شد تا پس از دو دهه از سال 

 (. 1397درسی در نظام آموزش و پرورش باشیم. )داوری و همکاران، های بنیادين در کتاب

یشتر ز همه بازان رندگان مقاله بر اين باورند که منابع درسی در نظام آموزش دانش آمونگا      

در شکل دهی شخصیت، عقايد و تفکرات دانش آموزان نقش دارند. لذا دقت و توجه 

ها هويت ملی در آنهای کارشناسانه در انتخاب محتوای درسی و توجه به حضور مولفه

را از ها يد و شخصیت دانش آموزان کمک شايانی کرده و آنتواند به صحت شکل دهی عقامی

نظر  طه بادرسی، کتاب زبان انگلیسی دوره متوسهای خطرات مذکور دور بدارد. در میان کتاب

که  به تغییراتی که در آن اعمال گرديده است از اهمیت به خصوصی برخودار است. چرا

ری ن امپیرامون آهای ه و توجه به حساسیتآموزش زبان انگلیسی موضوعی چالش برانگیز بود

های زیه ريبسیار مهم است. لذا مضاف بر مطالب گفته شده، اين مساله که در اسناد و برنام

ن جديد آموزشی هم چون سندتحول بنیادين آموزش و پرورش، مقوله هويت و آموزش زبا

م ری است که انجاخارجی آشکارتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت ديگ

ين مختلف و از جمله پژوهش حاضر را موجب شده است. با عنايت به اهای گرفتن پژوهش

سش مختلفی همراه است، اين پرهای و چالشها امر که آموزش زبان انگلیسی با حساسیت

ه چه زبان انگلیسی دوره متوسطه اول بهای هويت ملی در کتابهای آيد که مولفهمی پیش

در هر يک از ها و نیز حضور اين مولفه زان و با بهره گیری از چه نمادهايی نمود يافته است؛می

هويت های هدوره اول متوسطه به چه میزان است؛ هم چنین از منظر مقايسه ای، مولفهای کتاب

 و( The Right Path to English)قديم و جديد زبان انگلیسی های ملی در کتاب

(Prospect )با هم دارند.هايی چه تفاوت 

های ولفهور ملذا نگارندگان اين مقاله بر آن شدند تا پژوهشی با مضمون مقايسه میزان حض   

م انجا قديم و جديد زبان انگلیسی در آموزش و پرورش رسمی ايرانهای هويت ملی در کتاب

های در کتابها فاوت آنهويت و میزان تهای دهند تا میزان افزايش و يا کاهش حضور مولفه

 مورد بررسی مشخص گردد.
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 پيشينه پژوهش

های یو برنامه ريزها در دوره بعد از انقالب اسالمی،  نقش مهمی در سیاست هويت ملی،

سیاسی کشور داشته و در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران )اصول -کالن فرهنگی

ری بر آن و اقدامات جاها و خارجی و برنامه( و نیز رفتارهای سیاسی داخلی 41و  15،16،18

 (. 1379بسیار تاکید شده است )حاجیانی 

عه ای ( عقیده دارد که ابعاد و عناصر هويت بخش در هر جام1379هم چنین حاجیانی )   

 شود. لذا مهممی متفاوت از ساير جوامع است و برحسب شرايط و مقتضیات خاص مشخص

م ه ی تمایرندیان بر اساس شرايط ويژه کشور به گونه ای که دربرگترين ابعاد هويت ملی ايران

يد دوجوه آن باشد و امکان ارزيابی و سنجش جامعی را در اين خصوص فراهم آورد، از 

هنگی و ث فرايشان شامل ابعاد اجتماعی، تاريخی، جغرافیايی، سیاسی، دينی، فرهنگی يا میرا

 بعد زبانی و ادبی است. 

تاريخی، های هويت ملی به ريشههای ( نیز در ارائه مولفه1383نوروزی ) لطف آبادی و   

های نماد کنند. در معرفی ديگرمی فرهنگی اشارههای سرزمین مشترک، دفاع از سرزمین و سنت

لی، (، به نمادهايی چون پرچم، سرود م1383( و میرمحمدی )1380هويت ملی، شیخاوندی)

معه ان جاماکن تاريخی و جغرافیايی و نیز مشاهیر ملی و نخبگملی، اهای تقويم رسمی، جشن

 کنند.می اشاره

راوانی تی فبنا بر تعريفی ديگر هويت ملی مبحثی است که از اهمیت تاريخی و جامعه شناخ   

ن در زما برخوردار است. اهمیت تاريخی آن به اين جهت است که اوال اين پديده در فرآيند

ثانیا هر  رويدادها و تغییر و تحوالت تاريخی تاثیر پذيرفته است.جامعه شکل گرفته و از 

ه از گردد، برگرفتمی اجتماعی مشاهدههای هويتی که امروزه در جامعه و در میان گروه

یت ظ اهمتاريخی ادوار مختلف است. از نظر جامعه شناختی هويت ملی از اين لحاهای جريان

ه ر اندازشود. همی جتماعی و وفاق ملی در هر جامعه تلقیدارد که يکی از عوامل مهم انسجام ا

های هپاي يک ملت از هويت محکمتر و منسجم تری برخوردار باشد، به همان اندازه در تحکیم

 (. 1384همبستگی و وفاق اجتماعی موفق تر خواهد بود )زاهد، 
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پردازد که زبان می اين نکتهبه  "ها و هويتها زبان "( در پژوهشی با عنوان 2006) 1بايرام   

ملی هر کشور نماد هويت مردم آن کشور است. اگر در يک کشور تنها يک زبان وجود داشته 

، باشد، آن زبان نشان دهنده هويت مشترک آن ملت است. اما در کشورهايی مانند سوئیس

در برنامه ها کنند و اين زبانمی کشورهای آفريقايی، آلمان و... مردم به چندين زبان صحبت

شوند. در اين جا است که کودک می درسی مدارس نیز گنجانده شده است و آموزش داده

شود، به يادگیری علوم می شود به زبانی غیر از زبانی که در خانه با او صحبتمی مجبور

انگارد تا خود را می کند يا ناديدهمی بپردازد. در اين صورت گاهی هويت ملی خود را فراموش

(، 2017) 2ا فرهنگ و فضای زبانی جديد منطبق سازد. درواقع بنابر عقیده ی نیاشا گری منب

تواند دستخوش اين گونه تغییرات شود. می است. بنابر اين "خود"هويت احساس و درک از 

(، زبان محدوديت و قیدهای فرهنگی برای کاربرانش 2017) 3به عالوه بنابر نظر لوکاز میوتک

به بیان ديگر، فراگیری هر زبان، تلفیقی از اکتساب طرز تفکرهای متفاوت و  کند.می ايجاد

بروز احساسات است. در نتیجه روند طبیعی اکتساب های و هنجارهای رفتاری و راهها سبک

زبان دوم، همانند زبان اول، بیشتر از فراگیری قوانین زبانشناسی، نیازمند دربرداشتن فرهنگ آن 

درسی های تحقیقات متعددی در اين زمینه و درمورد کتابها ر طی اين سالزبان است. لذا د

 متفاوت انجام گرديده است. 

( به تبلور 1388توان به مقاله ای اشاره کرد که در آن منصوری و فريدونی )می در اين مبحث   

وجه به تاند. نويسندگان ضمن مهم برشمردن درسی ابتدايی پرداختههای هويت ملی در کتاب

و  شعارامقوله هويت در دوره دبستان، به روش تحلیل محتوا به بررسی واژه ها، تصاوير، 

رصد دا هفت دوره ابتدايی پرداخته اند و  نتیجه گیری کرده اند که تنههای کتابهای داستان

 به مقوله هويت ملی ارتباط داشته است. ها کل محتوای کتاب

                                                 
1. Byram, Michael. 2006 

2. Nyasha, Grayman-Simpson. 2017 

3. Lukasz, Kmiotek. 2017 
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جه است. ( شايان تو1393خارجی، مقاله علوی مقدم و داورپناه )های اما در حوزه زبان   

ر دانسه آموزش زبان فرهای نويسندگان در اين پژوهش به تحلیل محتوای هويت ملی در کتاب

 د. ته انراهنمايی، دبیرستان و پیش دانشگاهی نظام آموزش و پرورش ايران پرداخهای دوره

 درسی،های هويت ملی در کتابهای یت حضور مولفهدر اين راستا و با عنايت به اهم    

ی به ( استناد کرد که از نمادهای هويت مل1394توان به پژوهش جديدی محمد آبادی )می

ويم ی، تقطبیعی و ملی، مشاهیر ايرانی و فرهنگ، دين، پرچم، سرود ملهای جغرافیا و مکان

 که   هايی مادت. ناکن تاريخی اشاره کرده اسرسمی، ادبیات ملی، هنر ايرانی، اساطیر ايرانی و ام

 درسی، بازنمود محتوايی و تصويری داشته باشند. های توانند در عرصه کتابمی

ه زبان و ب( به بررسی نگرش زبان آموزان ايرانی نسبت 1395)هم چنین امیری و همکاران    

ا بد که اين نتیجه رسیدنفرهنگ انگلیسی و نیز هويت ملی خود زبان آموز پرداختند و به 

 شانافزايش سن زبان آموزان نگرشی متفاوت به فرهنگ انگلیسی و نیز هويت ملی خود ن

در  ملی دهند که اين امر نشانگر اين است که بايد تالش و توجه ويژه ای به بحث هويتمی

ی بر مبنی درسی و نیز تدريس زبان انگلیسی اختصاص داد تا از بروز خطرات احتمالهای کتاب

 . آيد بی عالقگی به هويت ملی و يا جذب شدن نامتعارف به فرهنگ غربی جلوگیری به عمل

لی در (، در مقاله ای به بررسی نمودهای هويت م1397به عالوه، داوری و همکاران )   

وجه به ت که تتحقیق حاکی از آن اسهای تازه تالیف زبان انگلیسی پرداختند که يافتههای کتاب

های وله هويت ملی، به عنوان يکی از شاخص ترين انواع هويت، به طور کلی در کتابمق

 جديد جايگاهی ويژه يافته است.

های ابو کت قديم زبان انگلیسیهای نگارندگان مقاله حاضر اين پژوهش را به مقايسه کتاب   

 هويت ملی اختصاص داده اند. های نو تالیف از نظر دارا بودن مولفه

 روش پژوهش

تر مورد بررسی قرار گرفت، آن که پیشها با استناد به تعاريف ارائه شده از هويت ملی و مولفه

يابیم که هويت ملی مفهومی چندوجهی است و تداخل سطوح هويتی و نقاط اشتراک می در

های هشدر بهترين حالت از تلفیق ابعاد ذکر شده به دست خواهد آمد. لذا با توجه به پژوها آن
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انجام شده که در پیشینه پژوهش ذکر گرديد، نگارندگان، مقوله هويت ملی را با توجه به 

( و نیز تلفیقی از ديگر الگوهای ذکر شده توسط 1379الگوی ارائه شده توسط حاجیانی )

ظهور ابعاد مختلف آن را در های محققان به صورت زير طبقه بندی و بررسی کرده اند و نشانه

دوره راهنمايی قديم مورد های جديدالتالیف زبان انگلیسی دوره اول متوسطه و کتابهای کتاب

 بازنگری و بررسی قرار داده اند. 

 هفت گانه هويت ملی در پژوهش حاضر به صورتهای شاخصهای بر اين اساس، مولفه   

 گیرد:می زير طبقه بندی شده و مورد بررسی قرار

 ،نژاد ايرانی و اعیاد ملی،ها باس ايرانی، زبان فارسی، خط فارسی، جشنالف: بعد ملی شامل: ل

 مفاخر ملی، تاريخ کشور، دفاع از سرزمین و میهن؛ 

های امننی، ب: بعد فرهنگی شامل: مفاخر ادبی، میراث فرهنگی، هنرهای ايرانی، غذاهای ايرا

 ايرانی؛ های ايرانی، ورزش

های اسم، مرع دين، بزرگان دينی، پیامبران، ائمه اطهار)ع(پ: بعد مذهبی شامل: اصول و فرو

 دينی و مذهبی، اماکن مقدسه؛ 

 و... ؛ ها ت: بعد جغرافیايی شامل: مرزها، شهرها، کوه ها، درياها، دره

ی، ث: بعد سیاسی شامل: انقالب ها، نوع حکومت، دفاع مقدس، احزاب و نهادهای سیاس

 بارز سیاسی؛ های شخصیت

رسوم  محلی، آداب وهای و گويشها شامل: اقوام ايرانی، زبانها عد اقوام و خرده فرهنگج: ب

 و غذاهای محلی؛ ها محلی، جشن

های ماه وسمی رچ: بعد نمادهای ملی شامل: پرچم ايران، نقشه ايران، واحد پول ايرانی، تقويم 

 ايرانی، سرود ملی، خلیج فارس و ... . 

تحلیلی از نوع کتابخانه ای -ق در اين مقاله با بهره گیری از روش توصیفیفوهای مولفه   

قديم زبان انگلیسی دوره های نو انتشار يافته زبان انگلیسی و نیز کتابهای در کتاب، )اسنادی(

راهنمايی مورد بررسی قرار گرفته اند. منظور از اين روش اين است که بتوان بر اساس آن، 

ک متن گفته شده يا نوشته شده را به طور واقع بینانه يا عینی و به طور خصوصیات زبانی ي
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مند شناخت. يعنی هرچه مضمون بیشتر تکرار شود برای مولف اهمیت بیشتری دارد. لذا نظام

پرداختند. تحلیل محتوا ها نگارندگان با استخراج مطالب و نمادهای هويت ملی به تحلیل کتاب

نوشتار از جمله  توان به تحلیل گفتار ومی بردی است که به کمک آنيکی از مسايل مهم و کار

و غیره پرداخت و اين امر محقق را در دست ها و تصاوير، کتابها ها، فیلممقاالت، سخنرانی

مرتبط با موضوع پژوهش ياری کرده و او را به های زيرين و پنهان پديدههای يابی به  اليه

 (1389گیرد، نزديک سازد. )رضوانی،می ستای آن انجاماهدافی که پژوهش در را

هويت ملی بر اساس های بنابراين برای دستیابی به هدف پژوهش، در مقاله حاضر، مولفه   

پرداختیم طبقه ها ( و ديگر محققان که پیش تر به بررسی آن1379تلفیق ديدگاه حاجیانی )

قديم های ن انگلیسی دوره اول متوسطه و کتابنو انتشار يافته زباهای بندی شده و در کتاب

زبان انگلیسی دوره راهنمايی مورد تحلیل قرار گرفتند. و از آنجا که فراگیر زبان انگلیسی 

ملی کشورهای ديگر بايد بتواند توانايی معرفی و انتقال های درکنارآشنايی با مفاهیم و مولفه

(، لذا 1397را داشته باشد )داوری و همکاران، هويتی و فرهنگی خود های و مولفهها ارزش

عالوه بر اينکه تا کنون مقوله هويت ملی به عنوان مفهومی چند بعدی در نظر گرفته شد، برای 

باشد، می که از اين میان مبین و معرف جامعه ايرانهايی نیل به اين مقصود، نمادها و مولفه

دوره هفتم، هشتم و نهم با های . بنابراين کتابمورد تاکید نگارندگان مقاله قرار گرفته است

 Theاول، دوم و سوم دوره راهنمايی قديم با عنوان )های ( و نیز کتابProspectعنوان )

Right Path to English به عنوان جامعه آماری انتخاب شد تا از بررسی مفاهیم و تصاوير  )

 اند.در ايران نمود يافتهها اين کتابدر هويت ملی تا چه میزانهای دريابیم مولفهها آن

 ین وهويت ملی مبهای واحد تحلیل محتوای تحقیق حاضر،کلمات و تصاوير است و مولفه   

ملی، های ملی، مشاهیر و شخصیتهای معرف جامعه ايران؛ نقشه ايران، پرچم ايران، مراسم

 شمارش نظر گرفته شده است. روشجغرافیايی و تاريخی در های سرود ملی، اماکن و زيبايی

 نمادها نیز بر اساس فراوانی )تکرار يک عنصر( است. 
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 ها:يافته

افته نو انتشار يهای هويت ملی مربوط به جامعه ايران در کتابهای پیش رو، مولفه مقالهدر 

انگلیسی زبان های هفتم، هشتم و نهم  و نیز کتابهای زبان انگلیسی دوره اول متوسطه پايه

بی ن ارزيا. اياول، دوم و سوم دوره راهنمايی قديم مورد تجزيه و تحلیل و بررسی قرار گرفتند

وی ير راز طريق بررسی و مطالعه دقیق متن دروس، تمرين ها، تصاوير و حتی متون و تصاو

های فهصورت گرفته است. همانطور که پیش تر به آن اشاره شد، از جمله مولها جلد کتاب

امل: شهفت گانه های توان مولفهمی مورد بررسی قرار گرفته اندها ويت ملی که در اين کتابه

ملی اشاره های و اقوام و نمادها بعد ملی، فرهنگی، مذهبی، جغرافیايی، سیاسی، خرده فرهنگ

صاوير و تها در کلمات و متن درسها از نظر میزان حضور آنها کرد. نتايج بررسی اين مولفه

 آمده است. 1به تفکیک در جدول 
 توسطهدوره اول مهای نوانتشار يافته زبان انگلیسی به تفکیک پايههای هويت ملی در کتابهای . مولفه1جدول

 آماره نمادهای هويت ملی

 نهم هشتم هفتم

ت
ما

کل
 

 

وير
صا

ت
 

 

ت
ما

کل
 

 

وير
صا

ت
 

 

ت
ما

کل
 

 

وير
صا

ت
 

 

 بعد ملی
 19 9 12 8 17 22 فراوانی

 58/39 07/23 25 51/20 41/35 41/56 درصد

 بعد فرهنگی
 7 10 15 10 8 40 فراوانی

 33/23 66/16 50 66/16 66/26 66/66 درصد

 بعد مذهبی
 13 4 12 6 16 4 فراوانی

 70/31 57/28 26/29 85/42 02/39 57/28 درصد

 بعد جغرافیايی
 14 3 11 7 3 11 فراوانی

 50 28/14 28/39 33/33 71/10 38/52 درصد

 بعد سیاسی
 5 3 2 0 3 0 فراوانی

 50 100 20 0 30 0 درصد

 بعد اقوام و خرده فرهنگ ها
 4 0 1 0 1 0 فراوانی

 66/66 0 66/16 0 66/16 0 درصد

 نمادهای ملی
 14 4 12 7 8 11 فراوانی

 17/41 18/18 29/35 81/31 52/23 50 درصد
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هويت های به بررسی فراوانی حضور مولفه 1دول شماره گردد جمی همانگونه که مشاهده   

ست. اسه پايه هفتم، هشتم و نهم به تفکیک کلمات و تصاوير پرداخته های ملی در کتاب

ين افراوانی درصدی هر مولفه در دامنه ی سه پايه ی تحصیلی بررسی گرديده است. به 

ابل ق 22 کلمات کتاب با فراوانیصورت که به عنوان مثال بعد ملی در پايه هفتم در میان 

تاب کمات مشاهده است. همچنین اين بعد از هويت ملی در کتاب هشتم و نهم نیز در میان کل

ی کلمات مرتبه مشاهده گرديده است. لذا فراوانی درصدی محاسبه شده برا 9و  8به ترتیب 

به بیان  ست.اگرديده  پايه هفتم مربوط به بعد ملی، در دامنه ی کل کلمات هر سه پايه محاسبه

مربوط به ها درصد آن 41/56ديگر از میان کل کلمات هر سه پايه که معرف بعد ملی هستند، 

 ده است.يت شپايه هفتم است.  اين الگو برای تصاوير و کلمات ديگر ابعاد هويت ملی نیز رعا

شود، در می اهدهمش 1به دست آمده، همانطور که در جدول های با توجه به اطالعات و يافته

ت، و بعد بیشترين توجه را به خود اختصاص داده اس 48سال هفتم، بعد فرهنگی با فراوانی 

و  ه بعد مذهبیدر مرتبه دوم قرار گرفته است. هم چنین ابعاد ديگر از جمل 39ملی با فراوانی 

ارند. و اين ددر جايگاه تقريبا يکسانی قرار  19و  20نیز نمادهای ملی هر کدام با فراوانی 

 اندازه ه يکبموضوع بیانگر اين است که در اين پايه، به بعد مذهبی و نمادهای ملی، تقريبا 

بعد  توجه شده است. سپس با توجه به جدول شاهد اين مساله هستیم که بعد جغرافیايی،

ی قرار بعدهای در جايگاه 1و  3،14به ترتیب با فراوانی ها سیاسی و بعد اقوام و خرده فرهنگ

 دارند. 

یز ايه نپاين پژوهش در پايه هشتم بیانگر اين امر بود که در اين های هم چنین يافته   

باشند. حال آنکه می را دارا25مربوط به بعد فرهنگی بیشترين میزان تکرار يعنی عدد های مولفه

یزان مشخص شده، مهای بعد ملی، نمادهای ملی، بعد مذهبی و جغرافیايی هر کدام با فراوانی

العات ه اطتکرارکمتری را نسبت به بعد فرهنگی دريافت کرده اند. در پايه هشتم با توجه ب

عد اقوام و بو  2، ظهور نمادهای مربوط به بعد سیاسی با فراوانی 1درج شده در جدول شماره 

 قابل مشاهده است.  1با فراوانی ها خرده فرهنگ

توان مشاهده نمود، بعد ملی در پايه می 1العات جدول شماره به عالوه همانگونه که در اط   

میزان تکرار بیشتری را دارا است و ، 28نهم گوی سبقت را از بعد فرهنگی ربوده و با فراوانی 
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در رتبه دوم قرار دارد. بعد فرهنگی، مذهبی و بعد جغرافیايی نیز  18نمادهای ملی با فراوانی 

با استناد به ها رد توجه قرار گرفته اند.کمترين میزان تکرار مولفهمرتبه تکرار مو 17هرکدام با 

با فراوانی ها و بعد اقوام و خرده فرهنگ 8، مربوط به بعد سیاسی با فراوانی 1جدولهای داده

 است.  4

ها اين کتابهای آماری مربوط به مولفههای هم چنین با تحلیلی کلی و نگاهی جامع به داده   

ی برد پتوان می هويت ملی به اين نکتههای و تفکیک کلمات و تصاوير از نظر دارا بودن مولفه

ه وط بکه در پايه هشتم و نهم، تصاوير بیشتر از کلمات و متن کتاب حاوی نمادهای مرب

ر خالف ايه بپهستند در صورتی که در پايه هفتم اين امر دقیقا برعکس است و در اين ها مولفه

نون در اک . هويت ملی هستندهای ايه ديگر، کلمات به میزان بیشتری دربردارنده ی مولفهدو پ

 ، دوم وزبان انگلیسی اولهای هويت ملی در کتابهای به بررسی میزان حضور مولفه 2جدول 

 پردازيم.می سوم دوره راهنمايی قديم
 دوره راهنمايیهای سی به تفکیک پايهقديم زبان انگلیهای هويت ملی در کتابهای . مولفه2جدول

 آماره نمادهای هويت ملی

 سوم دوم اول

ت
ما

کل
 

 

ير
او

ص
ت

 

 

ت
ما

کل
 

 

ير
او

ص
ت

 

 

ت
ما

کل
 

 

ير
او

ص
ت

 

 

 بعد ملی
 6 4 10 5 6 0 فراوانی

 35/19 90/12 25/32 12/16 35/19 0 درصد

 بعد فرهنگی
 2 12 2 8 0 4 فراوانی

 14/7 85/42 14/7 57/28 0 28/14 درصد

 بعد مذهبی
 5 0 3 0 0 0 فراوانی

 5/62 0 5/37 0 0 0 درصد

 بعد جغرافیايی
 1 3 2 3 0 0 فراوانی

 11/11 33/33 22/22 33/33 0 0 درصد

 0 0 2 0 0 0 فراوانی بعد سیاسی
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 آماره نمادهای هويت ملی

 سوم دوم اول

ت
ما

کل
 

 

ير
او

ص
ت

 

 

ت
ما

کل
 

 

ير
او

ص
ت

 

 

ت
ما

کل
 

 

ير
او

ص
ت

 

 

 0 0 100 0 0 0 درصد

 بعد اقوام و خرده فرهنگ ها
 0 0 0 0 0 0 فراوانی

 0 0 0 0 0 0 درصد

 لینمادهای م
 0 1 15 4 6 0 فراوانی

 0 84/3 69/57 38/15 07/23 0 درصد

دوره قديم های هويت ملی در کتابهای به بررسی فراوانی حضور مولفه 2جدول شماره     

ر دات، پرداخته است و فراوانی درصدی محاسبه شده برای هر بخش از جمله تصاوير يا کلم

ر که د گرفته است. بنابر اطالعات به دست آمدهدامنه ی هر سه کتاب مورد محاسبه قرار 

ی ، بعد ملزبان انگلیسی دوره راهنمايی قديمهای قابل مشاهده است، در کتاب 2جدول شماره 

اده دبه خود اختصاص ها بیشترين میزان توجه را در میان مطالب و تصاوير کتاب 31با فراوانی 

بعدی قرار های در رتبه 26ی ملی با فراوانی و بعد نمادها 28است. بعد فرهنگی با فراوانی 

 و 9وانی فرا دارند. هم چنین با توجه به اطالعات جدول فوق، بعد جغرافیايی و بعد مذهبی با

یاسی در عد سبو با اختالف کم از يکديگر مورد توجه مولفان قرار گرفته اند. در اين میان  8

مورد ها رهنگفشاهده گرديد و بعد اقوام و خرده بار م 2اين دوره تنها های میان تصاوير کتاب

 بی مهری کامل قرار گرفته است. 

هويت ملی بپردازيم خواهیم ديد که در های حال اگر به تفکیک پايه به فراوانی حضور مولفه   

مورد نیز در ارتباط با نمادهای  6مورد از تصاوير کتاب در ارتباط با بعد ملی و  6پايه اول تنها 

مورد از کلمات کتاب نیز بیانگر بعد فرهنگی بودند و ابعاد ديگر هويت ملی هیچ  4ی و مل

جايگاهی در میان مطالب کتاب زبان انگلیسی اين پايه ندارند. در پايه دوم به نسبت شاهد 

و  15، بعد ملی با فراوانی 19شرايط بهتری هستیم. به اين صورت که نمادهای ملی با فراوانی 

دارای بیشترين میزان توجه است و ابعاد ديگر مانند بعد جغرافیايی  10با فراوانی  بعد فرهنگی
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به نسبت مورد کم لطفی قرار  2و بعد سیاسی با فراوانی  3، بعد مذهبی با فراوانی 5با فراوان 

همانند پايه اول هیچ گونه جايگاهی در میان مطالب و ها گرفته اند و بعد اقوام و خرده فرهنگ

هويت ملی بیشتر در میان تصاوير های دهد مولفهمی نشانها ير اين کتاب ندارد. بررسیتصاو

ايرانی اين موضوع های کتاب به چشم میخورد و در ارتباط با بعد فرهنگی به دلیل احتساب نام

وارونه است؛ در پايه سوم با افت شديد میزان حضور نمادهای ملی در کتاب مواجه هستیم چرا 

زان تصاوير کتاب تقريبا کاهش يافته و فقط يک مورد از کلمات کتاب نشانگر اين بعد از که می

بار  4بار درمیان تصاوير کتاب و  6هويت ملی است. بعد ملی در کتاب زبان انگلیسی پايه سوم 

های خورد و بعد فرهنگی همانند پايه دوم با شمارش نسبی ناممی نیز در میان کلمات به چشم

مرتبه در میان تصاوير کتاب توجه نگارندگان را  4است. بعد مذهبی  14دارای  فراوانی  ايرانی

است. در آخر همانطور که در جدول  4به خود جلب کرد و بعد جغرافیايی نیز دارای فراوانی 

همانند پايه اول در ها مشاهده کی گردد به بعد سیاسی و بعد اقوام و خرده فرهنگ 2شماره 

 یز مطلب و يا تصويری اختصاص داده نشده است. اين پايه ن

 بحث و بررسي

 ت زير آمده اسهای در نمودارها تحقیق و تحلیل آنهای نتايج به دست آمده از يافته

دوره  هويت ملی در سه پايههای سهم کلمات و تصاوير در نمايش مولفه 1در نمودار     

 گردد.یم دوره راهنمايی قديم مشاهدههای تاباين موضوع در ک 2متوسطه اول و در نمودار 

 

 

 

 

 

 
 

 توسطهمزبان دوره اول های هويت ملی در کتابهای . مقايسه تصاوير و کلمات در نمايش مولفه1نمودار 

 

88 
38 33 

56 

65 76 

0

50

100

150

200

              

             



... ديو جد ميقد یهادر کتاب یمل تيهو یهاحضور مولفه زانیم سهيمقا  

161 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مايی قديمزبان دوره راهنهای هويت ملی در کتابهای . مقايسه تصاوير و کلمات در نمايش مولفه2نمودار 

سی دوره زبان انگلیهای به مقايسه ابعاد مختلف هويت ملی میان کتاب 3اکنون در جدول    

بندی  ، و جمع2و جدول شماره 1شود و با توجه به جدول شماره می قديم و جديد پرداخته

 يابیم. می موجود در آن، به اطالعات زير دستهای داده
 زبان انگلیسی دوره جديد و قديمهای تاب. مقايسه حضورابعاد هويت ملی در مقطع ک3جدول 

ابعاد هويت 

ی ملی
مار

ه آ
مع

جا
 

بعد 

 ملی

بعد 

 فرهنگی

بعد 

 مذهبی

بعد 

 جغرافیايی

بعد 

 سیاسی

بعد اقوام و 

خرده 

 فرهنگ ها

نمادهای 

 ملی

 فراوانی

يد
جد

ره 
دو

 

87 90 55 49 13 6 56 

 73/15 68/1 65/3 76/13 44/15 28/25 43/24 درصد

ره فراوانی
دو

 
يم

قد
 

31 28 8 9 2 0 26 

 25 0 92/1 65/8 69/7 92/26 80/29 درصد

های هويت ملی بین کتابهای جهت بررسی و مقايسه فراوانی حضور مولفه 3جدول شماره    

دوره قديم و جديد زبان انگلیسی تدوين شده است. و فراوانی درصدی هر مولفه در دامنه ی 

 43/24محاسبه گرديده است. به عنوان مثال، بعد ملی ها تمامی مولفههای مجموع فراوانی
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تازه تالیف به خود های مربوط به ابعاد هويت ملی را در میان کتابهای درصد از کل نشانه

تازه تالیف های گردد، کتابمی مشاهده 3اختصاص داده است.  همانگونه که در جدول شماره 

هويت ملی پرداخته اند و اين موضوع با توجه های مولفه زبان انگلیسی با تفاوت قابل تاملی به

 به دست آمده قابل بررسی است. های به داده

افزايش  87ه ببوده که اين مقدار در دوره جديد  31بعد ملی در دوره قديم دارای فراوانی    

م و قديهای مورد میان کتاب 62يافته است. هم چنین در مورد بعد فرهنگی شاهد اختالف 

یشتر یسی بنوتالیف زبان انگلهای جديد هستیم که اين اختالف نشانگر اين امر است که کتاب

 که پیش ديگر ايرانی و چه مواردهای به بعد فرهنگی هويت ملی پرداخته چه با استفاده از نام

ه سبت بن توجه پرداخته ايم. اين بعد از هويت ملی دارای بیشترين میزانها تر به تفصیل به آن

می از یار کجديد با اختالف بسهای بقیه ابعاد است. اما بعد مذهبی و نمادهای ملی در کتاب

توان می قديم اين اختالف بسیار زياد است و تقريباهای هم مشاهده گرديدند ولی در کتاب

در  نیز گفت بعد مذهبی به نسبت مورد کم مهری قرار گرفته است. بعد سیاسی و جغرافیايی

ه قابل مشاهدها قديم در میان کلمات و تصاويرکتابهای کتاباز جديد بسیار بیشتر های تابک

ر ت که دحاکی از آن اسها يافتهها است و در آخر در ارتباط با بعد اقوام و خرده فرهنگ

صصی قديم هیچ گونه جايگاهی به اين امر اختصاص داده نشده ولی علی رغم تخهای کتاب

گلیسی ان انتازه تالیف زبهای ن بعد و سختی گنجاندن آن میان مطالب کتاب، در کتاببودن اي

 مورد شاهد حضور اين مولفه از هويت ملی هستیم.  6در 

بان زقديم و جديد های نشانگر مقايسه کتاب  3بر اساس مطالب فوق، نمودار شماره    

 . هويت ملی استهای انگلیسی از نظر میزان حضور مولفه
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 قديم و جديد زبان انگلیسیهای . مقايسه ابعاد هويت ملی در کتاب3نمودار

پردازيم می به تحلیل آماری اطالعات به دست آمده SPSSاکنون با استفاده از نرم افزار

بات در محاس  1قابل مشاهده است. فرضیه صفر 4-8تا  4-1اطالعات به دست آمده در جدول 

هويت ملی در نظر های قديم و جديد از نظر دارا بودن مولفههای زير نبود تفاوت میان کتاب

جهت بررسی دقیق تر انجام شد و قابل توجه و سطح  2گرفته شده است. آزمون خی دو

 05/0کمتر از  کند. در صورتی که تفاوتمی به دست آمده فرضیه صفر را انکار و رد 3معناداری

 گردد. می ل توجه و معناداربوده و فرضیه صفر ردباشد قاب

 (Nationalبعد ملی ): 4-1جدول 

 

 

                                                 
1. Null Hypothesis  

2. Chi-Square Test 

3. Assumption Significance (Asymp.Sig) 

 

Observed N 

 تعداد مشاهده شده
Expected N 

 تعداد مورد انتظار
Residual 

 باقیمانده

1 31 59.0 28- .0 

2 87 59.0 28.0 

   118 جمع کل
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 نتايج آزمون آماري

 National ملی    

 26.576 خی دو

آزادیدرجه   1 

 000. سطح معنا داری

 

دهای بعد ملی دارای نمو 87جديد با فراوانی های و کتاب 31دوره قديم با فراوانی های کتاب  

متر کددی هستند و تفاوت به دست آمده در آزمون خی دو که با فلش به آن اشاره شده است ع

 وه مقدار قابل توجه توان گفت تفاوت به دست آمدمی است که در اين صورت 05/0از 

ت قديم با تفاوهای جديد زبان انگلیسی نسبت به کتابهای معناداری دارد. پس کتاب

 معناداری بعد ملی را به نمايش گذاشته اند. 
 (Culturalبعد فرهنگی ): 4-2ول جد

 
)نتايج آزمون آماري(   

 فرهنگی  

 32.576 خی دو

 1 درجه آزادی

 000. سطح معناداری

 

مرتبه در میان محتوای  90جديد های مرتبه و در کتاب 28قديم های بعد فرهنگی در کتاب    

که در حقیقت  000/0کتاب درسی يافت شد. با توجه به جدول فوق و معنی دار بودن عدد 

 باقیمانده تعداد مورد انتظار تعداد مشاهده شده 

1 28 59.0 31- .0 

2 90 59.0 31.0 

کلجمع   118   
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توان به اين می از نظر دارا بودن نمودهای بعد فرهنگی است،ها شان گر تفاوت میان اين کتابن

تازه تالیف با تفاوت معناداری نسبت به های نتیجه رسید که فرضیه صفر رد شده و کتاب

 قديم به اين مهم پرداخته اند. های کتاب

 (Religiousبعد مذهبی ): 4-3جدول 

 
 )نتايج آزمون آماري(

 مذهبی  

 35.063 خی دو

 1 درجه آزادی

 000. سطح معناداری

 

به ه مرتب 55جديد های مرتبه ولی در کتاب 8قديم فقط های بعد مذهبی نیز در کتاب   

ه در متفاوت در میان محتوای کتاب به چشم خورد که توجه به عدد به دست آمدهای صورت

های بدهد میان کتامی و مقدار معناداری است، نشان 05/0( که کمتر از .000جدول فوق)

  ستیم.هحضور بعد مذهبی شاهد های قديم و جديد تفاوت معنا داری را از نظر وجود نشانه

Religious( هبي( بعد مذ)  

 باقیمانده تعداد مورد انتظار تعداد مشاهده شده 

1 8 31.5 23- .5 

2 55 31.5 23.5 

   63 جمع کل
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 (Geographicalعد جغرافیايی )ب: 4-4جدول 

 
 )نتايج آزمون آماري(

 جغرافیايی  

 27.586 خی دو

 1 درجه آزادی

 000. سطح معناداری

 

قديم و جديد های قابل مشاهده است، بعد جغرافیايی در کتاب 4-4ل همانگونه که در جدو   

انگر اين به ثبت رسیده و عددی که با فلش به آن اشاره شده نیز نش 40با تفاوت فراوانی 

 جديد و قديم میزان قابل توجهی تفاوت از حیث وجودهای موضوع است که میان کتاب

 د. خورمی بعد جغرافیايی به چشمهای نشانه

 (Politicalبعد سیاسی ): 4-5جدول 

 

 

 

Geographical )بعد جغرافيايي( 

 باقیمانده تعداد مورد انتظار تعداد مشاهده شده 

1 9 29.0 20- .0 

2 49 29.0 20.0 

   58 جمع کل

Political )بعد سياسي( 

 باقیمانده تعداد مورد انتظار تعداد مشاهده شده 

1 2 7.5 5- .5 

2 13 7.5 5.5 

   15 جمع کل
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 )نتايج آزمون آماري(

 سیاسی  

 8.067 خی دو

 1 درجه آزادی

 005. سطح معناداری

 

اری ل آممطلب صادق است و اطالعات به دست آمده از تحلی در مورد بعد سیاسی نیز اين   

دال بر ها تاببعد سیاسی در میان محتوای کهای مبنی بر قابل توجه بودن میزان تفاوت فراوانی

قیقت قديم و جديد است. در حهای رد شدن فرضیه صفر و وجود تفاوت معنادار میان کتاب

ست اده اديم جايگاه ويژه ای را به خود اختصاص ندقهای بعد سیاسی در میان محتوای کتاب

جديد زبان های اين بعد، هم چنان با تفاوت قابل توجهی، کتابهای ولی با توجه به ويژگی

 مربوط به اين مولفه از هويت ملی هستند.  های انگلیسی حاوی نشانه

 (Subcultures)ها بعد اقوام و خرده فرهنگ: 4-6جدول 

 

 

نیز از اين قاعده مستثنی نیست. از آنجايی که وجود فراوانی ها بعد اقوام و خرده فرهنگ    

ن متغیر تلقی میگردد لذا آزمون صفر در نرم افزار در اجرای آزمون خی دو به منزله ی ثابت بود

توان به می خی دو قابل اجرا نیست؛ ولی با توجه به تعداد فراوانی ثبت شده در جدول فوق،

قديم و جديد از نظر دارا بودن اين بعد از هويت ملی پی های تفاوت قابل توجهی میان کتاب

جديد زبان انگلیسی دوره  هایقديم، کتابهای برد و علی رغم عدم حضور اين بعد در کتاب

 اول متوسطه تا حد درخور توجهی به اين مهم پرداخته اند.

Subcultures )بعد اقوام وخرده فرهنگ ها( 

 باقیمانده تعداد مورد انتظار تعداد مشاهده شده 

1 0 - - 

2 6 6.0 .0 

   6  جمع کل
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 (National Symbolsنمادهای ملی ): 4-7جدول 

 
آزمون آماري()نتايج   

 نمادهای ملی 

 10.976 خی دو

 1 درجه آزادی

 001. سطح معناداری

 

دارا بودن بعد  از نظر 56جديد با فراوانی های و کتاب 26قديم با فراوانی های در آخر کتاب   

، ن تفاوتهستند. قابل توجه و معنادار بودن اي 001/0نمادهای ملی دارای تفاوت معنادار 

های بکتا کند و به وضوح گويای اين امر است که تفاوت معناداری میانمی فر را ردفرضیه ص

ست و ااز نمادهای ملی در محتوای کتاب حاکم هايی قديم و جديد از نظر گنجاندن نشانه

 جديد به مراتب بیشتر و دقیق تر به اين موضوع مهم پرداخته اند. های کتاب

 (Totalد هويت ملی )مجموع فراوانی ابعا: 4-8جدول 

 

National symbols( )بعد نمادهاي ملي 

 باقیمانده تعداد مورد انتظار تعداد مشاهده شده 

1 26 41.0 15- .0 

2 56 41.0 15.0 

   82 جمع کل

Total )مجموع( 

 باقیمانده تعداد مورد انتظار تعداد مشاهده شده 

1 104 230.0 126- .0 

2 356 230.0 126.0 

   460 جمع کل
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)نتايج آزمون آماري(   مجموع 

381 خی دو .052 

 1 درجه آزادی

 000. سطح معناداری

 

 مشاهده SPSSتحلیل اطالعات در نرم افزار همانگونه که در نتايج به دست آمده از       

 ر ازگردد، مقدار عددی مشخص شده با فلش در تک تک جداول دارای مقدارمعنادار کمتمی

از  است. کمتر بودن اين عدد درواقع دلیل واضحی برای رد شدن فرضیه صفر است. 05/0

قديم و های ابآنجايی که فرضیه صفر به اين صورت در نظر گرفته شده است که میان کت

ر عددی د قدارمجديد از لحاظ فراوانی ابعاد هويت ملی تفاوتی وجود ندارد، لذا معنادار بودن 

از  قديم و جديدهای دهد بین کتابمی جدول سبب رد فرضیه صفر شده که اين مساله نشان

های داده ه بهجهويت ملی تفاوت معناداری وجود دارد و با توهای نظر دارا بودن ابعاد و مولفه

نظر  تازه تالیف ازهای ثبت گرديده است،کتاب 3تا 1آماری به دست آمده که در جداول 

های هفت گانه هويت ملی مورد بررسی در پژوهش حاضر، نسبت به کتابهای حضور مولفه

 قديم غنی تر هستند. 

د از نظر قديم و جديای هبه تفکیک پايه به مقايسه کتاب 4-3و  4-2، 4-1های در نمودار   

 دارا بودن ابعاد هويت ملی پرداخته شده است. 

0
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 پايه اول-قديم و جديد زبان انگلیسیهای . مقايسه ابعاد هويت ملی در کتاب4-1نمودار
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ها نگه فرهخرد ودر پايه اول دوره راهنمايی قديم ابعاد مذهبی، جغرافیايی، سیاسی و اقوام    

ی به خوب پايه تفاوت بین اين کتاب با کتاب جديد همین دوره و. مورد بی مهری قرار گرفته اند

 قابل مشاهده است.  4-1در نمودار 
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 پايه دوم-قديم و جديد زبان انگلیسیهای . مقايسه ابعاد هويت ملی در کتاب4-2نمودار

ادهای ملی گردد حاکی از آن است که بعد سیاسی و بعد نممی مشاهده 4-2آنچه در نمودار    

رای و دا قديم و جديد زبان انگلیسی پايه دوم )هشتم( در يک سطح قرار داشتههای در کتاب

مودی ديم نقدر میان محتوای کتاب دوره ها فراوانی يکسانی هستند. بعد اقوام و خرده فرهنگ

میان  ( درهشتم)تفاوت معناداری در کتاب دوره جديد پايه دومنداشته و ديگر ابعاد نیز با 

 مطالب کتاب گنجانده شده اند. 
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 پايه سوم-قديم و جديد زبان انگلیسیهای . مقايسه ابعاد هويت ملی در کتاب4-3نمودار

آماری  مده از تحلیلفوق به خوبی نتايج به دست آهای نیز مانند نمودار 4-3نمودار    

و  رافیايی، جغمذهبی، دهد ابعاد ملی، فرهنگیمی کند و نشانمی اطالعات با نرم افزار را تايید

 اب دورهه کتنمادهای ملی در کتاب زبان انگلیسی جديد پايه سوم با تفاوت معنا داری نسبت ب

ها رهنگفرده اقوام و خقديم همین پايه مورد تاکید مولفان قرار داشته است و ابعاد سیاسی و 

ايه پلیسی قديم، در کتاب تازه تالیف زبان انگهای نیز علی رغم عدم حضور و نمود در کتاب

 سوم جايگاه خود را تا حد رضايت بخشی پیدا کرده اند. 

 گيرينتيجه

يا ابعاد هويت ملی از جمله بعد ها توان گفت که مولفهمی در راستای پاسخ به سواالت تحقیق

و نیز نمادهای ملی، درقالب ها لی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیايی، اقوام و خرده فرهنگم

گنجانده شده و قابل مشاهده است. ها کتابهای تصاوير، اسامی، جمالت مکالمه و نیز تمرين

م، هشتم هفتهای دوره اول متوسطه، در پايههای در کتابها البته میزان و نحوه توزيع اين مولفه

اول، دوم و سوم با يکديگر تفاوت دارند. های دوره راهنمايی قديم در پايههای و نهم با کتاب

، در دوره اول متوسطه، پايه هفتم 3ثبت شده در جدول شماره های با توجه به مجموع فراوانی
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ده انواع مختلف دربردارن 109و پايه نهم با فراوانی  103، پايه هشتم با فراوانی 144با فراوانی

نمادهای هويت ملی در قالب ابعاد هفت گانه هستند؛ و در دوره راهنمايی قديم، پايه اول با 

مرتبط با ابعاد های حاوی نشانه 34و پايه سوم با فراوانی  54، پايه دوم با فراوانی 16فراوانی 

 هويت ملی هستند.

وره دگلیسی تازه تالیف زبان انهای ابهويت ملی در کتهای به طور کلی میزان حضور مولفه   

 قبول دوره راهنمايی قديم تا حد قابلهای متوسطه اول رضايت بخش است و به نسبت کتاب

ییرات، ی تغتوان با اندکمی و خوبی توانسته است به اين امر مهم بپردازد و با اينکه هنوز

رده قوام و ختر کرده و حضور بعد ا غنی ها حضور اين ابعاد و مولفهسه پايه را از های کتاب

پرداخته ها فرهنگ ها، بعد سیاسی و يا ديگر ابعاد هويت ملی که در اين پژوهش به بررسی آن

و  ويت ملیله هشد را بیشتر و بهتر مورد توجه قرار داد؛ اما میزان توجه مولفان کتاب به مقو

 وزانیاساسی در ذهن دانش آمگنجاندن نمادهای آن جهت نهادينه سازی اين موضوع مهم و 

، یرندکه برای اولین بار به صورت رسمی درس زبان انگلیسی را در فضای مدرسه فرامی گ

 درخور توجه است. 

ن سط ايآموزش زبان انگلیسی و جذب مخاطب توهای از طرفی با توجه به وجود آموزشگاه   

رس، ر مدادادگیری زبان انگلیسی در روند تدريس و يها موسسات، و تاثیر غیرقابل انکار آن

 گردد. می عناوين پژوهشی زير جهت بررسی بهتر و دقیق تر موضوع پیشنهاد

دوره  تازه تالیف زبان انگلیسیهای هويت ملی در کتابهای بررسی میزان حضور مولفه -

 . دوره اولهای دوم متوسطه و مقايسه آن با کتاب

 American English Fileو يا  Four cornersآموزشگاهی مانند های بررسی کتاب -

series تازه تالیف زبان های با کتابها از نظر دارابودن ابعاد هويت ملی و مقايسه آن

 انگلیسی نظام رسمی آموزش و پرورش ايران. 

امعه، زی جبا توجه به جايگاه نظام آموزش رسمی کشور و مسئولیت آن در قبال فرهنگ سا    

ی درس د بروز هرچه بیشتر و موثرتر اين مفاهیم سازنده و مهم در محتوایامید است شاه

 . مدارس باشیم
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