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  گيري هويت مليدرسي بر شكلتأثير برنامه 
  )ي از نوع فراتحليلامطالعه(

  1سيروس منصوري
  2ميمنت عابديني بلترك 

  3بندسيد يوسف پنجه 
 4اسماعيل باانصاف 

  چكيده
صورت گرفته  مقاله حاضر با هدف بررسي و فراتحليل تحقيقات مربوط به هويت ملي و برنامه درسي

وزشي است، بسياري از آموزان يكي از اهداف مهم آمبا توجه به اينكه تقويت هويت ملي در دانش. است
اند؛ از اين رو مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصيفي از نوع تحقيقات اين امر را بررسي كرده

نتايج اين تحقيقات در . ترين تحقيقات در اين زمينه را مورد تحليل و ارزيابي قرار دهدفراتحليل، مهم
هاي مورد استفاده در اين تحقيقات از نوع ر روشاي انتشار يافته است و بيشترشته مجالت تربيتي و ميان

نتايج . هاي درسي به منزله جامعه و نمونه آماري پژوهش استفاده شده است تحليل محتوا بوده و از كتاب
آموزان دهي هويت ملي در دانش حاصل از فراتحليل نشان داد، نظام آموزشي و برنامه درسي در شكل

كارهاي ارائه شده در تحقيقات مذكور ضعيف است و بيشتر تحقيقات نتايج با اين حال راه. كارايي ندارند
عدم توجه متعادل به «يا » هاي هويت ملي در برنامه درسيعدم توجه كافي به مؤلفه«خود را به صورت 

رسد، تحقيقات در اين زمينه به در نهايت به نظر مي. اندارائه داده» هاي هويت ملي در برنامه درسيمؤلفه
  .شناختي و همچنين پردازش موضوعات نياز دارندازنگري از بعد روشب

  
  .تحقيقات علمي، هويت ملي، برنامه درسي، فراتحليل، مجالت پژوهشي: واژگان كليدي

                                                 
 smansoori06@gmail.com:  نويسنده مسئول. ريزي درسي دانشگاه شيرازدانشجوي دكتري برنامه. 1
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  مقدمه
فراتحليل . ها از سوي محققان سبب فراتحليل شده استدر علوم انساني انباشت پژوهش

گسترش روزافزون كمي مطالعات و . جربي استروشي براي تحليل نتايج از چند مطالعه ت
- هاي گوناگون علمي، نياز به تركيب تحقيقات تجربي را بهتنوع موضوعات آنها در حوزه

هاي معرفت  به دليل رشد اين نياز در بسياري از حوزه. اي افزايش داده استطور فزاينده
دليل نواقص به . شناسي در حال افزايش استعلمي، اهميت بازنگري مناسب روش

) بررسي گزارشي(هاي سنتي مرور ادبيات، همچون روش شرح جزئيات  شناسي روش
هاي مرور كمي تحقيق كه گالس شناسي استفاده از روش فراتحليل به منزله يكي از روش

ايمان و خواجه نوري، (ارائه دادند، شهرتي خاص يافت  1976و همكارانش در سال 
وسيله يك روش كمي براي تركيب نتايج تحقيق به 1970هه در واقع، بعد از د). 84: 1385

براي (و ديگران ) 1981؛ گالس و ديگران، 1978گالس و اسميت (گالس و همكارانش 
-هاي روايتي بهبراي دانش) 1991؛ روزنتال،1990؛ هدگز،1985نمونه، هدگز و الكين، 

-توان تفاوتحليل ميهاي فرات با كمك رويه). 291: 2007كوهن و همكاران؛(وجود آمد 

هاي موجود در تحقيقات انجام شده را استنتاج كرد و در رسيدن به نتايج كلي و كاربردي 
در واقع، فراتحليل راهي براي خارج شدن از نتايج تحقيقات پراكنده و . از آن بهره جست

  ).84: 1385ايمان و خواجه نوري، (گيري مشترك است رسيدن به يك نتيجه
موضوع ) شناسي، علوم سياسي، تعليم و تربيتشامل جامعه(ماعي در علوم اجت 

اي ويژه هويت ملي موضوعي مهم است كه سابقه پژوهشي بااليي دارد؛ به گونههويت، به
) 2يا مطالعاتي ايراني(كه به طور كامل به موضوع هويت ملي  1كه افزون بر مجله يا مجالتي

                                                 
 .  فصلنامه مطالعات ملي. 1

 .مجله مطالعات ايراني دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 2
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اند؛ تعداد ژه به اين موضوع اختصاص يافتهطور ويكه به 1هايياختصاص دارد و همايش
هاي تحصيالت تكميلي نيز به اين امر اختصاص دارد و همچنين نامهزيادي از عناوين پايان

نيز تعداد زيادي از مقاالت خود را به اين ) سياسي، اجتماعي، و حتي تربيتي(ساير مجالت 
ار اين موضوع پژوهشي دهندة اهميت بسيدهند كه اين امر نشانموضوع اختصاص مي

اي در تحقيقات مهم قلمداد يكي از متغيرهايي كه در اين بين به مثابه متغير واسطه. است
كند، نظام آموزشي به طور كلي و گيري  هويت ملي نقش مهمي ايفا ميشده و در شكل

هاي نامهبه طور ويژه است كه تعداد زيادي از تحقيقات، از جمله پايان 2برنامه درسي
هاي تحصيالت تكميلي و مقاالت پژوهشي را به خود اختصاص داده است؛ از اين دوره

رو در اين مقاله هدف محققان يك بررسي از نوع فراتحليل از ارتباط برنامه درسي و 
  .هاي اصيل داخلي استهويت ملي در پژوهش

  
  بيان مسئله

توان دو بندي كلي ميتهمراتب مختلفي دارد، اما در يك دسهويت انواع، سطوح و سلسله
هويت فردي يا همان چيزي كه فرد را به واسطه . نوع هويت را از يكديگر متمايز كرد

فرد او شناسايي كرده و در عين حال از ديگران ها و خصوصيات يگانه و منحصربهويژگي
نوع ديگر هويت، هويت جمعي است كه تعلق خاطر تعدادي از افراد به . كندمتمايز مي

-ر مشترك با عنواني خاص است كه چنين تعلقي موجب احساس همبستگي و شكلامو

توسلي و (شود از ماهاي ديگر جدا مي» ما«شود كه با عنوان گيري يك واحد جمعي مي
  ).2: 1383قاسمي، 

                                                 
گيري هويت ملي دانشگاه آزاد شيراز با همكاري از جمله همايش بين المللي نقش ميراث فرهنگي در شكل. 1

  ... . مطالعات ملي با محوريت هويت ملي هاي ساالنه مؤسسه ؛ همايش91دانشگاه توكيو شهريور 
2. Curriculum   
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است كه فراگيرترين و در  1هاي هويت جمعي، هويت مليترين بخشيكي از جامع 
: 1379حاجياني، (هاي اجتماعي است در تمامي نظامترين سطح هويت عين حال مشروع

امروزه اين مفهوم چنان اهميت يافته است كه برخي انديشمندان، هويت ملي را ). 196
؛ از اين رو داراي بيشترين ).172: 2003، 2پل(دانند ها ميزيربناي تمامي انواع ديگر هويت

در واقع، هويت ملي . استاهميت به لحاظ وحدت و انسجام ملي در درون يك جامعه 
وقتي از هويت ملي بحث . مفهومي دووجهي است كه همزمان بر تشابه و تمايز داللت دارد

آيد كه به موجب آن يك ملت مورد شود، از يك سو از خصوصياتي سخن به ميان ميمي
ها شود كه بر مبناي آن ملتهايي اشاره ميگيرد و از سوي ديگر به ويژگيشناسايي قرار مي

عاليق ملي، تاريخي، فرهنگي و ). 34: 1390نيا و همكاران، لقمان(شوند از يكديگر جدا مي
-ديني عنصر مهم هويت فرد و اجتماع است كه به افراد و اجتماع شخصيت و منش مي

هويت ملي فرايند پاسخگويي آگاهانه يك . كندها متمايز مي بخشد و آنان را از ديگر ملت
يرامون خود، گذشته، كيفيت، زمان، تعلق، خاستگاه اصلي و دائمي، هاي پملت به پرسش

هاي مثبت به عوامل، ها و نگرشحوزه تمدني، جايگاه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، گرايش
كننده در سطح هر كشور به عنوان واحد سياسي عناصر و الگوهاي هويت بخش و يكپارچه

يت ملي را نوعي احساس خود بودن شناسان هوجامعه). 321: 1383ميرمحمدي، (است 
اند؛ يعني با ديگران تفاوت داشتن و در عين پيوند يا حتي آميختگي جدايي و جمعي دانسته

نكته مهم در بررسي هويت ملي، پرداختن به عنصر خود آگاهي . بركناري را نگه داشتن
  ).7: 1376حق پناه، (است 

  :شماردمؤلفه را برمي ها چندبراي تفكيك هويت ملي از ساير هويت ميلر

                                                 
1. National Identity   
2. Poole  
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ها به وطن، به يكديگر و تعهد متقابل در تعلق خاطر و باور جمعي و مشترك ملت .1
 مقابل هم؛

 داشتن تاريخ و قدمت تاريخي؛ .2
 داشتن هويت فعال؛ .3
 ).29: 1383ميلر، (پيوند و وابستگي مردم به مكان جغرافيايي خاص  .4

؛ 29: 1383ميلر، (واحد هاي و ابعاد گوناگوني از جمله سرزمين گرچه مؤلفه
منصوري و (ها ، اسطوره)131: 1387زاده و منادي، صادق(، نمادها )1385مجتهدزاده، 

: 1383احمدي، (، تاريخ مشترك )1387؛ شريعتي، 1380افروغ، (، مذهب )1391همكاران، 
: 1377؛ كوزر،34و 33: 1373فالك،(، زبان )29: 1383؛ ميلر، 322: 1383؛ ميرمحمدي، 189
؛ منصوري و 128: 1382؛ راعي، 389: 1376كوب، زرين(و فرهنگ و آداب و رسوم ) 33

هاي ديگر در ادبيات موضوعي هويت ملي به منزله و بسياري از مؤلفه) 1391همكاران، 
و » ايرانيت«هاي هويت ملي آورد شده است، با اين حال دو بعد اصلي هويت ملي را مؤلفه

اين دو بعد . دهند ها را در دل خود جاي ميمابقي مؤلفهدهند كه تشكيل مي» اسالميت«
  . ها علمي مورد توجه بوده استتقريباً در تمام پژوهش

طور آشكار بر دو عنصر اساس هويت ايراني را به) 1383به نقل از رجايي، (گرچه صفا 
ت زبان فارسي و نهاد شاهنشاهي قرار داده است و اين دو عنصر را افزون بر تشكيل هوي

ايراني، به عنوان راز دوام ملي و فرهنگي ايرانيان دانسته است، او سند اصلي نگرش خود را 
و اشعار حماسي ايران،  -زرتشت و مسلمان -هاي تاريخي ايران، اسناد علماي دينيكتاب

طور هرچند صفا از دو منبع زبان و پادشاهي به. فردوسي قرار داده بود به ويژه شاهنامه
كند؛ ولي از آنجايي كه اين دو عنصر عضوي از هويت ملي ايراني بحث مي مستقيم جهت

ص (توان آنها را در ايرانيت و سنت ايراني جاي داد مليت و فرهنگ ايراني هستند، مي
هاي مربوط به آن به منزله نظران از ايرانيت و مؤلفه؛ در حالي كه تعدادي از صاحب)51
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نظران اكنون هويت ملي ايران را كنند، بيشتر صاحبهاي هويت ملي ايران ياد ميشاخصه
؛ 185-153: 1377؛ سروش، 47: 1992مسكوب، (بينند مي» اسالميت«و » ايرانيت«در 

  ). 60-57: 1380؛ شريعتي51: 1383؛ رجايي، 111: 1385مطهري، 
اول، ايراني بودن : براي نمونه، مطهري معتقد است، هويت ايراني دو پايه مهم دارد

به نظر او ايرانياني كه ). اسالميت(و دوم، عالقه سرسپردگي ايرانيان به اسالم ) رانيتاي(
گردان شدند، روح خود عدالتي نظام قبل از اسالم رويسابقه فرهنگ و تمدن دارند، از بي

گشته خويش را در اسالم يافته و بعد از پذيرش اسالم، خود را با اسالم سازگار ديدند و گم
بنابراين، ادبيات نظري به دو عنصر ). 111: 1385مطهري، (اسالمي شدند  مايهي تمدن

ايرانيت از يك سو و اسالميت از سوي ديگر، به منزله اركان هويت ملي ايرانيان اشاره 
  ).146: 1390نوشادي و همكاران، (اند كرده

: 1377؛ سروش، 51: 1383رجايي، (دانند البته برخي تجدد را بعد ديگر هويت ملي مي
با اين حال هم ادبيات نظري و هم نظر نگارنده اين سطور اين است كه تجدد ). 153-185

هاي هويت ملي قلمداد شود؛ چرا كه در تعريف هويت تواند جزء مؤلفهو و غربيت نمي
از مسائل اصلي است، حال اگر تجدد را يك بعد از » ديگري«و » خود«، »غيريت«ملي، 

هاي ملي ، ديگر تمايزبخشي ملت با ملت ديگر در ويژگيهويت ملي در نظر بگيريم
از جمله زبان، تاريخ، مذهب، (هاي هويت مليبه عبارت ديگر، مؤلفه. مشخص نيست

به اين دليل ) شامل ايرانيت و اسالميت(و در سطح باالتر، ابعاد هويت ملي ...) اسطوره و
- شي بين ملت ايران و ساير ملتشوند كه يك تمايزبخو ابعاد هويت ملي قلمداد مي مؤلفه

  .كنند كه اين ويژگي در تجدد و مؤلفه غربيت وجود نداردهاي ديگر ايجاد مي
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  چارچوب نظري 
. روانشناسي دارد -شناختي جامعه مدرسه، زمينه -آموزاهميت جو مدرسه و پيوند دانش

آموزن آن دانش توافقي عمومي وجود دارد كه مدارس محيط اجتماعي بزرگي هستند كه در
همچنين، . شوندهاي مشترك برخوردار ميها، معيارها و نگرانياز اعتقادات، ارزش

گيرد و هاي مدرسه شكل ميويژگي آموزان به وسيلهعملكردهاي شناختي و عاطفي دانش
يادگيري در مدرسه در يك محيط اجتماعي هم در درون كالس و هم در بيرون كالس 

  ).2002 1به نقل از اسكرمن 2001هافمن و ديگران، (گيرد درس صورت مي
هدف آموزش در بنياد را يك هدف ) 1؛ جلد1389نقل از شريف، به( 2جورج كونتز

داند و معتقد است، آموزش در نبود زندگي گروهي و پيامد رشد ميراث  اجتماعي مي
آموزش، از هدف مهم و محوري در . اجتماعي، از معنا و مفهوم چنداني برخوردار نيست

طور معمول انتقال تجربه تجميع بندي و پديدايي جامعه انساني، بههمان ابتداي صورت
آموز، آموزش كودكان و نوجوانان بشري به كودكان و نوجوانان دانششده نژاد و نسل 

هاي تمدن بشري و هدايت و راهبري آنان در آموز در كاربست ابزارها و وسيلهدانش
  .گروه بوده استراستاي عضويت در 

بنابراين، آموزش ميراث فرهنگي روشي اساسي براي تقويت هويت ملي در مدارس 
هويت ملي بازتوليد و بازتفسير دائمي ) 30: 1383اسميت، (است؛ زيرا به گفته اسميت 

دهد و ها را تشكيل ميهايي است كه ميراث متمايز ملتها و سنتها، نهادها، خاطرهارزش
  .پذير استراد با آن الگو، ميراث يا عناصر فرهنگي امكانتشخيص هويت اف

هاي آموزشي و به ويژه رسد، تحكيم و تقويت هويت ملي از طريق نظامبه نظر مي
ترين ي انساني را در اختيار دارد و اصليآموزش و پرورش كه بيشترين نيرو و سرمايه

                                                 
1. Scherman   
2. Counts  
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جامعه را برعهده دارد  ها و اصول حاكم برنهادي است كه وظيفه دروني كردن ارزش
نيا لقمان(تواند بهترين نهاد براي تقويت هويت ملي قلمداد شود مي) 1377يارمحمديان، (

اين موضوع از طريق آموزش ميراث فرهنگي در برنامه درسي ). 35: 1390و همكاران،
اي كه نظام آموزشي از رسمي و همچنين برنامه درسي ضمني از طريق انتظارات نانوشته

  .تواند تقويت شودآموز درباره پاسداشت از هنجارها و نمادهاي ملي دارد، مينشدا
  

ها و هنجارهاي ابزاري مهم براي انتقال ارزش: برنامه درسي در نظام آموزشي ايران
  اجتماعي

هاي آموزش عمومي هاي درسي دورهمطالعات انجام شده و شواهد موجود از نظام برنامه
هاي درسي و از كامالً متمركز بودن نظام طراحي و توليد برنامهو متوسطه ايران حاكي 

به نقل از  1382سلسبيلي، (آموزان دارد هاي درسي براي تمام دانشيكسان بودن برنامه
هاي درسي اصوالً بسيار به كتاب درسي واحد متكي اين نوع برنامه). 61: 1386سلسبيلي، 

ترين و اثرگذارترين منبع در بدون ترديد، مهم. )61: 1386سلسبيلي، (بوده و محتوامحورند 
وراي از خوب يا بد ). 8: 1386مهرمحمدي، (فرايند ياددهي يادگيري برنامه درسي است 

هاي بودن برنامه درسي متمركز در ادبيات برنامه درسي، يك نكته حائز اهميت در برنامه
ركز به راحتي اين امكان را درسي متمركز وجود دارد و آن، اين است كه برنامه درسي متم

-را در گستره) از جمله مقاصد سياسي، اجتماعي(دهد كه مقاصد خود به سياستگذاران مي

توجهي به تدوين صحيح برنامه اي سراسري در نظام آموزشي ارائه دهند، البته كاستي و بي
-كل دانشآورد؛ چرا كه گستره آن وجود ميناپذير را بهدرسي نيز مشكالت ملي و جبران

بنابراين، برنامه درسي متمركز و ملي در عين . شودآموزان در سطح ملي را شامل مي
  .تواند يك تهديد بالقوه نيز به شمار آيدفرصت مي
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توان تمام تجاربي در تعريفي نسبتاً قابل قبول از برنامه درسي، برنامه درسي را مي
 1امل دو بخش برنامه درسي آشكاردهد كه خود شتعريف كرد كه نظام آموزشي به فرد مي

برنامه ). 208: 1384پور،  ؛ شارع634-639: 1383مهرمحمدي، (شود مي 2)ضمني(و پنهان 
درسي آشكار كه ادبياتي تقريباً به بلنداي طول تاريخ آموزش و پرورش رسمي دارد، به اين 

هاي آشكاري دارند هاي رسمي ارائه شده پيامها و برنامهامر اشاره دارد كه محتواي كتاب
در اين نوع از برنامه درسي كه شامل . كنندكه به فرد در فرايند يادگيري كمك مي

- توان از طريق ارائه مؤلفههاي درسي است، ميهاي برنامه درسي و محتواي كتابسرفصل

آموزان از طريق ميراث فرهنگي و در مرحله به هاي هويت ملي به منظور آشنايي دانش
آموز از هويت ملي خويس ميراث  فرهنگي و تاريخ كشور ائه شود كه دانشاي ارشيوه

خويش احساس غرور كند و آن را بخشي از تايخ خويش و ميراث خويش قبول كند و 
برنامه درسي ضمني كه البته موضوعي جديد و تقريباً متعلق به قرن بيستم و . بپذيرد
؛ 1968، 4؛ جكسون1968، 3مانند دريبين(پردازان ويكم و مربوط به كار برخي نظريهبيست
است، به اين امر ) 133: 2004؛ آيزنر، 2001، 7؛ مارگوليز1989، 6؛ لينچ1973، 5واالنس

از طريق انتظاراتي ... اشاره دارد كه بسياري از مسائل مربوط به ساختار، مسائل اجتماعي و 
) 78: 2001( 8مارگوليز. شودكه نظام آموزشي از فرد دارد، مربوط و از اين طريق منتقل مي

طور ضمني ارائه اي است كه بهباره معتقد است، نوع دوم برنامه درسي، برنامه درسيدر اين
شود؛ بلكه آن انتظاراتي كه از شود كه در آن مطلبي به صورت آشكار ارائه نميمي

                                                 
1. Explicit Curriculum  
2. Hidden Curriculum   
3. Dereebeen  
4. Jackson  
5. Vallance  
6. Lynch  
7. Margolis  
8. Margolis  
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. دگيررود و به صورت ضمني است، مد نظر قرار مييادگيرندگان براي يادگيري مي
به منزله بخشي از برنامه درسي ضمني معتقد است، يادگيرندگان بايد ) 97: 2006( 1يوكسل

هاي اجتماعي در نظام آموزشي از خود به  ها، رفتارها و قابليتاحساسات، عواطف، ارزش
ها، اعمال و انتظاراتي نمايش بگذارند، خالصه اينكه برنامه درسي ضمني، شامل دانش، ايده

موفقيت در نظام آموزشي مورد نياز هستند؛ ولي در برنامه درسي رسمي به  است كه براي
   .شودصورت اشكار ارائه نشده و در لواي نظام آموزشي و به صورت ضمني ارائه مي

وراي تعريف و مسائل مربوط به برنامه درسي، يك مسئله آشكار و مهم، وجود تمركز 
ار مهم در دست سياستگذاران برنامه درسي ريزي درسي ايران به منزله يك ابزدر برنامه

با . آموزان نقش ايفا كنندپذيري دانشاست كه از اين راه به راحتي قادرند در جهت جامعه
پژوهش در ارتباط با برنامه  توجه به اهميت برنامه درسي در نظام آموزشي ايران و سابقه

ت گرفته در اين زمينه را هاي صوردرسي و هويت ملي مقاله حاضر بر آن است تا پژوهش
  .به صورت فراتحليل بررسي كند

  
  پژوهشاهداف 

  بررسي تخصص پژوهشگران حوزه هويت ملي
  بررسي چارچوب نظري  مورد استفاده در تحقيقات مورد بررسي

  بررسي اندازه اثر برنامه درسي بر هويت ملي
  هاي تحقيق و جامعه آماري مقاالت انتخابيبررسي طرح تحقيق، روش

  
  

                                                 
1. Yuksel   
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  پژوهشسؤاالت 
هاي دانشگاهي پژوهشگران عالقمند به رابطه هويت ملي و برنامه درسي در چه رشته

  كنند؟مطالعه مي
  هاي انتخابي كدامند؟چارچوب نظري پژوهش

  اندازه اثر بين برنامه درسي و هويت ملي چگونه است؟
  هاي انتخابي كدامند؟هاي پژوهشي و جامعه آماري پژوهشروش

  
  پژوهش شناسيروش

شود كه فراتحليل به فنون آماري اطالق مي. تحقيق حاضر توصيفي از نوع فراتحليل است
توان نتايج با روش فراتحليل مي. هاي مستقل استسازي نتايج پژوهشهدف آن يكپارچه

گالس، (هاي اجتماعي كشف كرد اي ميان پديدهها را تركيب كرد و روابط تازهپژوهش
در واقع، به زبان ساده فراتحليل، تحليل ). 125: 1385بدي و همكاران، ؛ به نقل از عا1976
اي از نتايج ؛ يعني تحليل آماري مجموعه)2007و همكاران،  1كوهن(هاست تحليل

: 1385، به نقل از عابدي و همكاران، 2003دي كاستر، (ها جداگانه به منظور ادغام يافته
و به عنوان يك روش (را از جهت كمي نظران مختلف فراتحليل گرچه صاحب). 127
؛ ايمان و خواجه 133: 1385؛ عابدي و همكاران، 1976گالس، (كنند بررسي مي) كمي

ترين مفاهيم در اين ؛ از اين رو يكي از اصلي)2007؛ كوهن و همكاران، 1385نوري، 
تحليل دانند؛  با اين حال برخي از پژوهشگران مفهوم فراروش تحقيق را اندازه اثر مي

؛ ذاكر 2007كوهن و همكاران،(اند كيفي يا فراتحليل از ديدگاه كيفي را نيز اشاره كرده
  ). 1386صالحي، 

                                                 
1.  Cohen  
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در اين پژوهش نيز به اين دليل كه موضوع تحقيق، يعني برنامه درسي و جامعه آماري 
ه اي است كه اصوالً رابطبه گونه) تحليل محتوا(و روش تحقيق ) هاي درسيعموماً كتاب(

شود، از اين رو رويكرد كلي نيز در اين پژوهش به بررسي نمي) و اندازه اثر(همبستگي 
شود؛ زيرا هدف اصلي اي خواهد بود كه شيوه كمي ـ كيفي در نظر گرفته ميگونه

ي از تحقيقات در يك زمينه براي افراتحليل همان بررسي تحقيقات از باالست و نتايج توده
  .مد نظر است رسيدن به تحليلي واحد

لذا با توجه به هدف پژوهش سعي بر آن شد تا مطالعات پژوهشي كه در دو دهه اخير 
آماري  جامعه. اند، بررسي شودبه رابطه و اثر بين برنامه درسي و هويت ملي پرداخته

-به دليل تعداد زياد تحقيقات انجام شده، به. هاي چاپ شده استپژوهش تحقيق نيز كليه

 هاي مورد نظر نويسنده، نمونههاي تحصيالت تكميلي و نبود شاخصنامهويژه پايان
به اين دليل كه . گيري از نوع هدفمند انتخاب شدپژوهش از مقاالت پژوهشي و نمونه
گيري هويت ملي در نظام آموزشي و از طريق برنامه تحقيقات متعددي درباره نحوه شكل

هاي هاي دانشجويي و مقالهنامهژوهشي، پايانهاي پدرسي انجام شده است، از جمله طرح
هاي ديگر كه ويژگي اصيل بودن را داشته بيشتر تحقيقات به شيوه. علمي و پژوهشي

بنابراين، نمونه پژوهش حاضر مقاالت انتشار . 1شوندباشند، در مجالت علمي چاپ مي
علوم  داراي مجوز علمي ـ پژوهشي از وزارت(يافته در مجالت علمي ـ پژوهشي 

كوهن و (برفي آوري نمونه به صورت گلوله البته جمع. است) تحقيقات و فناوري
؛ 1992:70، 3؛ بوگدان و بيكلن83-69: 1993، 2؛ ليكامپته و پريزله2007:176همكاران، 

                                                 
درصد از همين مقاالت كه به عنوان نمونه اين تحقيق  63چنانچه  از بررسي هايي كه انجام شد حداقل . 1

 .موردبررسي قرار گرفتند حاصل پايان نامه هاي دانشجويي بوده اند

2. LeCompte and Preissle  
3. Bogdan and Biklen  
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) sid.ir(بدين شكل كه ابتدا در پايگاه جهاد دانشگاهي . 2صورت گرفت) 1980، 1پاتون
پس از . به عمل آمد: هويت ملي«و » برنامه درسي«هاي دواژهوجوي اوليه از كلييك جست

آوري شده رجوع كرده و آوري چندين مقاله مورد نظر به بخش ارجاع مقاالت جمعجمع
اين كار به اين دليل . مقاالت مورد استفاده در بخش منابع نيز انتخاب و گردآوري شدند

اين كار تا .  رد نظر قابل دسترسي نبودبود كه برخي مقاالت به داليل مختلف در پايگاه مو
-از مجموع مقاالت به. شدنددست آمده همه تكراري ميجايي ادامه پيدا كرد كه مقاالت به

مقاله از نظر نويسنده شرايط مورد نظر را به منظور بررسي داشت كه در  11دست آمده، 
  .آمده است) 1(جدول 

  

  مقاالت مورد بررسي در پژوهش حاضر). 1(جدول
نويسندگان و سال

  انتشار
  شماره مجله و صفحات عنوان مجله عنوان مقاله

رضايي؛ منصوري و
  )1390(عابديني 

جايگاه برنامه درسي
دانشگاهي در تقويت 

 هويت ملي دانشجويان

 فصلنامه مطالعات ملي

  
 1شماره . سال دوازدهم

  73-53صص

صالحي عمران و
  )1386(شكيباييان 

 به توجه ميزان بررسي

 در هويت ملي هايمؤلفه

 دورة درسي هايكتاب

 ابتدايي آموزش

 شماره 29شماره . هشتم سال  ملي مطالعات فصلنامه

  85-63صص. 1

پور وايزدي، شارع
قرباني قهرمان 

)1388(  

بررسي نقش برنامه درسي
پنهان در ايجاد نگرش به 
اقتدار، تقويت هويت ملي 

 و جهاني شدن

صص  3شماره . دهم  سال  فصلنامه مطالعات ملي
109- 137  

  . 3شماره . سال نهم  فصلنامه مطالعات مليبررسي ميزان توجه بهصالحي عمران،

                                                 
1. Patton  

ي ضعف سايت هاي علمي به منظور دستيابي به تمام مقاالت علمي برفآوري مقاالت به شيوه گلولهعلت جمع.  2
  .است
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رضايي، نياز آذري و
  )1387(كمالي 

هاي هويت ملي درمؤلفه
كتاب هاي درسي دوره 

 راهنمايي

  25-3صص

شمشيري، بابك و
محمود  نوشادي

  )1386(رضا

بررسي ميزان برخورداري
سي، تاريخ و كتب فار

تعليمات اجتماعي دوره 
راهنمايي تحصيلي از 

 هاي هويت مليمولفه

فصلنامه مطالعات 
  برنامه درسي

  6سال دوم شماره 
  .78-51صص

صادق زاده، رقيه و
  )1387(منادي مرتضي

 هويت نمادهاي جايگاه

 درسي هاي كتاب در ملي

 تاريخ و فارسي ادبيات

 علوم رشته :متوسطه دورة

 انساني

هاي نامه نوآوريفصل
  آموزشي

  27شماره . سال دوازدهم
  .136-125صص 

 عليزاده محمدباقر

، محمد شيري اقدم
وسجاد اوجاقلو 

)1389 (  

نقش آموزش در ارتقا
هاي هويت ملي شاخص

بررسي موردي دانش (
 )آموزان شهر زنجان

 تحقيقات فصلنامه

  فرهنگى
 .9 شماره. سوم دوره

  206- 181-صص 

ونيا، مهديلقمان
خامسان؛ احمد 

)1389(  

جايگاه هويت ملي در نظام
  آموزش و پرورش ايران

 تحقيقات فصلنامه

  فرهنگى
  . 2شماره  .سوم دوره
  171-147صص

نوشادي، شمشيري و
  )1390(احمدي 

هاينقش و كاركرد كتاب
تعليمات اجتماعي پنجم 
دبستان و سوم راهنمايي در 

 شكل گيري هويت ملي

ه مجله پژوهشهاي برنام
  درسي دانشگاه شيراز

. 1شماره . دوره اول
  167 -139صص

قاسمي، حاكم
)1387(  

همبستگي ملي در كتب
مورد (درسي دوره ابتدايي 

 )كتب فارسي:مطالعه

 34پياپي  2شماره . سال نهم  فصلنامه مطالعات ملي
  160- 133صص

نيا خامسان آيتيلقمان
  )1390(و خليفه 

هاي هويتشناسايي مؤلفه
هاي درسي ر برنامهملي د

 بر اساس نظريه داده بنياد

هاي فصلنامه نوآوري
  آموزشي

. 40شماره . سال دهم
  56-33صص
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  هايافته
اولين سؤال پژوهش اين است . شودهاي تحقيق ارائه ميدر اين بخش نتايج حاصل از يافته

رسي و هاي مورد بررسي درباره ارتباط برنامه دكه چه مجالتي نتايج حاصل از پژوهش
دهند و چه پژوهشگراني به پژوهش در اين حيطه عالقه دارند؟ هويت ملي را انتشار مي

پژوهي بين  ها از همدهد، عموماً پژوهشنتايج حاصل از مقاالت مورد بررسي نشان مي
و علوم تربيتي ) درصد45(ها از جمله علوم تربيتي و علوم اجتماعي پنج مقاله استادان گروه

گروهي و با مشاركت يك گروه حكايت دارد و ساير موارد درون) رصدد 9(و تاريخ 
  .انجام شده است) درصد 27(عموماً علوم تربيتي سه مورد (تخصصي به تنهايي 

و ) درصد36(افزون بر آن بيشتر مقاالت در مجالت علوم تربيتي به تعداد چهار مقاله  
) درصد 64(ات ملي هفت مورد اي، از جمله تحقيقات فرهنگي و مطالعرشتهمجالت بين
نگارندگان اين مقاله علت مشاركت استادان علوم تربيتي با علوم اجتماعي . اندانتشار يافته

در » برنامه درسي«تر بودن متغير يا پژوهش توسط پژوهشگران تربيتي را در تخصصي
طريق  پژوهي يا ازبه همين دليل تحقيقات يا به صورت هم. دانندمقابل هويت ملي مي

  .پژوهشگران تربيتي صورت گرفته است
دومين سؤال اين پژوهش اين بود كه چارچوب استفاده شده در تحقيقات مورد بررسي 

اي چه بوده است؟ نتايج حاكي از اين است كه بيشتر تحقيقات از نظريه و چارچوب نظريه
چوب نظري بهره اند و از بررسي مفاهيم مهم و كليدي به عنوان چارخاصي استفاده نكرده

توان به نتايج سؤال اول مرتبط دانست؛ چرا كه شيوه و اند، علت اين موضوع را ميجسته
چه در ايران وچه در (شناسي چارچوب پژوهش در تحقيقات تربيتي با تحقيقات جامعه

تحقيقات تربيتي لزوماً پژوهش را برمبناي يك نظريه . تا حدي تفاوت دارد) خارج از ايران
؛ در )گرچه در بسياري موارد چنين است(دهند  وب نظري مشخص انجام نميو چارچ

در . آيدشناسي چارچوب نظري يك اصل به حساب ميهاي جامعهحالي كه در پژوهش
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) درصد 27(و ميراث فرهنگي ) ضمني(ها از نظريه برنامه درسي پنهان ساير موارد پژوهش
  . انداستفاده كرده

گرچه اين مالك . در تحقيقات مورد نظر است 1ندازه اثرسؤال ديگر پژوهش بررسي ا
هاي فراتحليلي، به ويژه از نوع كمي آن است؛ با ها در پژوهشترين مالكيكي از اصلي

اين حال به دليل اينكه ماهيت تحقيقات مورد بررسي از نوع تحليل محتوا بوده، به جز در 
ه نشده است؛ اما هدف از اندازه اثر، تأثير از آمار استنباطي استفاد) سه مورد(موارد محدود 

كنندگي آنهاست كه در اين نوع بينياين دو متغير بر همديگر و در واقع ميزان پيش
- نتايج تحقيقات به صورت آشكاري نشان مي. تحقيقات به شكل ديگر قابل بررسي است

گرچه نقدي كه  .دهد، برنامه درسي نتوانسته نقش مؤثري را در تقويت هويت ملي ايفا كند
بر تحقيقات منتخب وجود دارد، شيوه بررسي آنهاست كه نتايج را به صورت شمارش 

هاي هويت ملي در متون و معموالً به صورت خام و عددي تعداد درس، تصوير يا مؤلفه
ها بررسي هاي گروهاند و در ساير موارد به اندازه اثر اشاره نشده؛ بلكه ديدگاهبررسي كرده
دهنده ناتواني برنامه درسي از تقويت ، با اين حال نتايج تحقيقات مذكور نشانشده است

  :هويت ملي است؛ براي نمونه
هاي درسي مورد دهد، آموزش هويت ملي در كتابنتايج پژوهش نشان مي« 

ها به نظر ناقص و گذرا بوده و در ميان دروس صفحات و تصاوير اين كتاب
يا تحقيق ديگري چنان نتيحه » لي نشده استنمادهاي هويت ملي توجه متعاد

دهد در اهداف تصريح شده براي نظام نتايج بررسي نشان مي«: گرفته است
آموزشي ايران، هويت ملي از جايگاه مطلوبي برخوردار نيست و به تجديد نظر 

بر «: دهديا پژوهش ديگري چنين نتيجه تحقيق خود را ارائه مي» اساسي نياز دارد
هاي هويت ملي نشده و هاي پژوهش توجه متعادلي به عناصر و مؤلفههاساس يافت

                                                 
1. Effect size   
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دهي هويت ملي در در اين ميان صفحات و تصاوير كتب درسي در زمينه شكل
: گيرديا ديگري چنين نتيجه مي» .اندرنگ ايفاي نقش نمودهنسل جديد بسيار كم

أكيد فراوان براي يابيم كه با وجود تالش و تشناسانه درميبا نگاهي آسيب...«
ها وجود دارد كه با رفع آنها هايي در برنامهايجاد همبستگي ملي همچنان ضعف

تر در مسير تحقق اهداف آموزشي و دستيابي به همبستگي توان بهتر و مؤثرمي
  .»ملي گام برداشت

نداشتن برنامه توان نتيجه گرفت كه نتايج تحقيقات به صورت آشكار بر قابليتلذا مي
  .اندسي در ارائه يك برنامه منسجم از هويت ملي اذعان داشتهدر

) هاي تحقيق، جامعه و نمونه آماريشامل طرح تحقيق، روش(شناسي تحقيق روش
نتايج تحقيق حكايت از آن دارد . مورد بررسي از ديگر سؤاالت تحقيق بود كه بررسي شد

مل تحقيقات پيمايشي دو ؛ شا)درصد 91(مورد  10كه بيشتر تحقيقات با شيوه توصيفي
و . بوده است) درصد73(ها، هشت مورد ، تحليل محتواي اسناد و كتاب)درصد 18(مورد 

از ) درصد 18(جامعه آماري دو مورد . تنها يك مورد كار آزمايشي صورت گرفته است
را دانشجويان وساير موارد ) درصد 9(آموزان و يك مورد هاي مرور شده را دانشپژوهش

  .شوندهاي درسي و اهداف آموزش شامل ميرا كتاب) درصد 82(ه مورد نيز نُ
  

  نتيجه گيري
اي است كه ذهن بسياري از محققان را به خود مشغول هويت ملي موضوعي بين رشته

اي و مهم در اين بين نظام آموزشي و برنامه درسي به منزله يك متغير واسطه. كرده است
هاي كنند؛ از اين رو بسياري از پژوهشايفا مي نقش اساسي را در تقويت هويت ملي

. شودمربوط به هويت ملي به تأثير نظام آموزشي و برنامه درسي بر هويت ملي مربوط مي
هاي اصيل بر اساس اين و به دليل انباشت پژوهش در اين زمينه، محققان اين پژوهش مقاله
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وش فراتحليل مورد بررسي قرار پژوهشي را كه اين دو موضوع را بررسي كرده بودند، با ر
نتايج تفصيلي تحقيق كه در بخش قبل ارائه شد، حكايت از توجه ويژه پژوهشگران . دادند

و با نگاهي (نويسيها از همداد و افزون بر آن بيشتر پژوهشتربيتي در اين موضوع مي
تند كه نويد شناسي حكايت داشپژوهشگران تربيتي و جامعه) پژوهيبينانه احتماالً همخوش

-اي نويدبخش در پژوهشاز مشاركت و تعامل پژوهشگران علوم اجتماعي به عنوان نكته

هاي مورد پژوهش در تحقيقات عموماً تحليل محتوا بوده كه روش. دهدهاي علمي مي
ها از اعتبار پژوهشي باالتري برخوردار است، اما كارها تقريباً گرچه نسبت به ساير روش

عيناً ) درصد 73(مورد پژوهش هشت مورد 11هستند؛ براي نمونه، از  تكراري و سطحي
اند و همه موارد نيز نتايج تحقيق هاي درسي دوره آموزش عمومي را بررسي كردهكتاب

هاي هويت ملي به صورت متعادل و متوازن و در برنامه مؤلفه«خود را با جمالتي از قبيل 
» طلبدنيازي بيشتري مي«يا » ت ملي نشده استتوجه كافي به هوي«يا » درسي وجود ندارد

در پاسخ به چنين نتايجي بايد اشاره . تواند براي خواننده قابل فهم باشداند كه نميآورده
شد كه مناسب به نظر كرد در صورتي كه توجهي كافي نشده چند مقدار بايد توجه مي

. وز بدون جواب مانده استبرسد؟ همه اينها سؤاالتي است كه با وجود تحقيقات متعدد هن
يكي از نويسندگان اين مقاله در تحقيقي با شيوه تحليل محتوا كيفي به اين نتيجه رسيده 

توجهي واقع نشده، هاي درسي نه تنها مورد بيهاي هويت ملي در كتاباست كه مؤلفه
ان يافت، تواي كه در اين ميان ميتنها نكته. بلكه از ميزان متوسط جهاني نيز باالتر است

ترين اسالمي است و اصلي -آموزان در عوض هويتي ايرانيارائه هويت اسالمي به دانش
). 1391منصوري و همكاران، (توان در همين امر خالصه كرد هاي درسي را مينقد كتاب

ايراني به  -هاي درسي عدم ارائه الگوي هويت اسالميبه عبارتي، نقد اصلي به كتاب
آشكارا سعي در به حاشيه بردن بعد ايرانيت هويت ملي و توجه  آموزان است ودانش

حال اينكه بهترين مدل براي ارائه هويت . خاص به بعد اسالميت هويت ملي شده است
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نتايج اين تحقيق با برخي تحقيقات ديگر مبني . ناپذير استملي تركيب اين دو بعد جدايي
و  1387زاده، حسن(نيز همخوان است توجهي به بعد ايرانيت در مقابل اسالميت بر بي

ويژه كيفي هايي بههاي متعدد و شيوهنويسندگان اين مقاله معتقدند، روش). 1387هاشمي، 
زيادي ) هاي سياسي برنامه درسيهاي پديدارشناسانه و استفاده از نظريهاز جمله روش(

ت ملي و برنامه كارگيري آنها پژوهش درباره مسائل هويوجود دارد كه مي توان با به
گرچه اندازه اثر در بيشتر اين تحقيقات . تر بررسي كرددرسي را با نگاهي نو و موشكافانه

اند كه نظام آموزشي و برسي نشده است، با اين حال به اتفاق همه تحقيقات نشان داده
هاي درسي به  برنامه درسي كارايي مناسبي در تقويت هويت ملي ندارد و به ويژه كتاب

گرچه بيشتر . كنندآموزان تقويت نمياي هويت ملي منسجمي را در دانشت شايستهصور
ها در هاي هويت ملي و سپس به شمارش اين مؤلفهسازي مؤلفهتحقيقات تنها به مشخص

بر اساس اين، . اندپرداخته...هاي درسي به صورت تعداد تصوير، جمله، كلمه يا كتاب
  .رسدپيشنهادات زير ضروري به نظر مي

به  هاي هويت ملي در برنامه درسي؛ارائه مالك مشخص براي بررسي شاخصهـ 
هاي موجود بدون داشتن مالك مشخص در عبارت ديگر، سؤال اين است كه پژوهش

اما واقعيت اين است كه . اند هاي هويت ملي اشاره كردهها به عدم توجه كافي به مؤلفهيافته
رسد براي ملي وجود دارد؟ به عبارت ديگر، به نظر ميآيا نقطه برش در توجه به هويت 

  .هاي مشخص نياز استمشخص كردن ميزان توجه به هويت ملي به مشخص كردن مالك
رسد، اين است كه اساساً يك الگوي مدون از يكي از موارد ديگري كه مهم به نظر مي

وضوعات درسي و برنامه درسي ملي با توجه به عناصر هويت ملي ارائه كرد كه تمام م
-بدين معني كه براي ارائه و تقويت هويت ملي دانش. ها را دربرگيرددوره همچنين همه

آموزان يك برنامه درسي ملي بايد چگونه باشد كه اين موضوع از طريق ارائه يك الگو 
  .شودپذير ميامكان
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