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 چکیده
سییازی   ملتهای مهمی چون:  ویژه  با کاراسییت ک  سییی  واحدهای سیییا بخشییی ب   کلیدی در نظم  مفاهیمهویت ملی از  

کند. از این رو  دولتمردان تالش های بقای یک موجودیت سیییاسییی رکشییورر را فراهم میزمین    اتحاد ملی  همبسییتگی و

ان را فراهم  ملی و در نتیج  قدرتمندی و بقای کشیورشیهای تقویت همبسیتگی زمین   ی های مختلفکنند با ابزار و روشمی

عناصییر آموزشییی ارایۀ  را با    تربیت شییهروندیآموزش و پرورش ب  عنوان تنها نهاد رسییمی ک  نقش    آورند. در این میان 

هویت ملی بسییار های شیناتت مولف فضیای فیزییی آموزشیی بر عهده دارد  در و های درسیی  تصیاویر کتا  و همچون محتوا

   تواند نقش بسیییار مهمی در هویت و همبسییتگی ملی داشییت  باشیید ک  می درسیییهای  ییی از کتا حائز اهمیت اسییت.  

پژوهش حاضیر با روییرد تحلی  .  شیودمی  تدریسآموزان  با عنوان جغرافیای ایران ب  تمام دانشک  اسیت غرافیای پایۀ دهم  ج

از سی   نشیان داد مورد بررسیی قرار دهد. نتای    1400-1399را در سیا    این کتا و تصیاویر   محتوا  تالش کرده اسیت محتوا

  عنصیر درصیدر ب   9مورد ر 75؛ آن  هایلف ب  عنصیر کشیور و م ر  درصید 84ر مورد  687 در این کتا سیاز   عنصیر مهم هویت

عنوان ند چ هراما؛  اسیت.    پرداتت  شیدهآن های م لف و حیومت عنصیر نیز ب  درصیدر  7مورد ر 53و   آنهای م لف و  جمعیت  

یا  رفتار هیچ تمرین   شیده و    بسینده  و ارای  تصیاویر  اسیامیذکر تنها ب     در این کتا  مهم   اسیت  «جغرافیای ایران»کتا   

 . ندارددر این کتا  وجود عد جمعیتی  فرهنگی و سیاسی  ب  ویژه در بُسازی و همبستگی ملی  ی بر هویتمبن محتوایی

 

   .  ایرانجغرافیاهمبستگی ملی     هویت ملی  کلیدی:های  هواژ
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 و بیان مسأله  مقدمه.1

 تنوعک     اسیت  ایگسیترده  کیلومتر مربع ب  عنوان هفدهمین کشیور وسییع دنیا  سیرزمین  1648195 با  ایرانکشیور  

 و  میانی  متفاوت انداز  چشیم  هاو ده  زبان  و  قوم  مذهب  نحل    فرق   71  از  بیش   فرهنگی و  سیرزمینی  هایتفاوت و

  با   تصیییصیی  این ر.57: 1395رامشییت و همیاران   ر  شییودمی محسییو   آن  بارز  هایویژگی  ازجمل   شییناتتیزمین

آورده   وجود ب  را  سیرزمین این  جغرافیایی و ملی  هویتهای طبیعی و انسیانی در ایران   سیایر ویژگی بر  تأثیرگذاری

 آن  در  سیاکن  مردم  و  میان  بین  فضیایی  یبندسیازمانایجاد  اسیت. ب  طوریی  امروزه جغرافیای ایران زمین  عام   

 ایران  و آورده وجود ب   آن  سیازمان فضیایی  در  عمیق  پیوندی  ظاهری  هایافتراق  ب  رسیمیت شیناتتن  ضیمن شیده و

 ر.   17:1393باباجمالی راقتباس از    است  کرده تعریف با هویت ملی مشخص  متشی   واحد  یک   صورت ب   را

  تود  آنها  ب   نسبت ملت  افراد ک  است  مستق  ملت  یک   مشترک  هایمولف  و  عناصرای از  مجموع    ملی هویت

 الگوی  دایمی  تفسیییر باز  و  تولید  ملی هویت  ؛کنندمی تعلق  احسییاس  ییدیگر ب  آنها  واسییط  ب  و  اندیافت   آگاهی

 و  دهندمی  تشییی  را  هاملت  متمایز  میراث  ک  اسیت  هاییسینت و هااسیطوره  تاطرات   نهادها   هنجارها   ها ارزش

ر. 54:  1390  همیاران   و  کالنتریرضیاییر  شیوندمی  مشیخص  اشفرهنگی  عناصیر  با و  میراث و الگو  آن با  افراد هویت

  تولید   باز و  تقویت و اسیت  اجتماعی و  سییاسیی  های  نظام  بقای  و دوام  پایداری   اصیلی عوام   از  ملی هویت بنابراین 

  مطرح   سیییاسییی  پذیریجامع   اصییلی هایحوزه  و اهداف  از  ییی  عنوان ب   سیییاسییی  هاینظام  همۀ  در  ملی هویت

 .  باشدمی

و اسیتراتژیک ایران در منطق  حسیاس بر  آسییا  برتورداری از منابع طبیعی    1با توج  ب  موقعیت ژئوپلیتیک 

های بزرگ همچون بریتانیا در  در جوار قدرتب  سیبب قرارگیری  و معدنی سیرشیار و همچنین موقعیت نسیبی آن 

وده های مختلف بقرن نوزدهم و ابرقدرت شییوروی در قرن بیسییتم  همواره مورد طمع و تاتت و تاز اقوام و دولت

در  و همبسییتگی ملی  حفظ هویت ایرانی   تاریخایران  در طو  در جغرافیای  بنابراین  ییی از مسییای  مهم  اسییت. 

و   فناوری و گسییترش ارتباطات جهانی  هایپیشییرفته اسییت. امروزه ک   های دیگر بودها و تمدنتقاب  با فرهنگ 

  اسیت منجر شیده  جهانی«  ۀ»دهید  گیری ب  شیی   صیاحب نظران ارتباطاتاثرات فضیای مجازی ک  ب  زعم برتی 

هیا قرار داشیییتی  و از آنهیا تیأثیر هیا و فرهنیگ هیای هوییت ملی در ارتبیان تنگیاتنیگ و نزدییی بیا سیییایر تمیدنمولفی 

  ک  کشیوری مسیتق    شیودزمانی دوچندان میاهمیت موضیوع اهمیتی دوچندان یافت  اسیت. این موضیوع پذیرند   می

تود را در معرض تهاجم فرهنگی و هویتی احساس کند و این مسأل  را ب  شهروندان ب  دالیلی    در سیستم جهانی 

  المللی شییدن و گسییترش تعامالت جهانی از یکاز این رو تمای  روزافزون ب  بین  تود انتقا  داده و یا القاء نماید.

ملی ب  ییی از موضیوعات مهم دولتمردان در کشیور ما  های هویت ها و مولف سیو و ضیرورت حفظ و پایداری ویژگی

  تبدی  شده است. 

ندان  وشیهر  اجتماعی و  فردی  زندگی  در  مهم  بسییار  عناصیر از  ملی ب  ییی امروزه هویت  گفت؛توان  بنابراین می

را  فردی  جمعی و ملی   هویت  گیریاگر شییی   پذیرد.می ثیرأت  و شییرایم مختلفی  عوام  تبدی  شییده اسییت ک  از

 ۀحوز  کیارآمیدترین  و  م ثرترین  تردییدبی  بیدانیم   جیامعی   و  میدرسییی   تیانواده   یعنی  اصیییلی  مرجع  سییی   تیأثیر  تحیت

  کیاهش   و آموزاندانش  مییان  در  گسیییترده  میدنی  ارتبیاطیات  بییا   در  کی   هسیییتنید  میدارس  ملی   هوییت  بر  تیأثیرگیذار

  نقش   اگر  بود  نخواهید  راهبی  بنیابراین .  کننیدمی  ایفیا  زمینی   این  در  مهمی  نقش  تیانواده   از  آنهیا  تیأثیرپیذیری  نسیییبی

  افراد   ملی هویت  در  مدرسی   نقش  تأثیرگذاری ب  و  دهیم  قرار هرم  قاعده  در جوانی و نوجوانی  سینین  در  را  مدرسی 

 بپردازیم.

 
1  .  Geopolitic 
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بر   مثبتیتواند اثرات ک  می  عواملی  از  ییی ک   کرد  ادعا  توانمی آموزشییی   نظام  و  مدرسیی   جایگاه  فهم  با بنابراین 

محتوای  های اثرپذیری آن از تهاجم منفی فرهنگی و هویتی را ب  حداق  برسیاند  هویت ملی داشیت  باشید و زمین 

توانند با ارای   القا و گاه  های حاکمیتی میهای درسییی در نظام آموزش و پرورش کشییور اسییت. چرا ک  نظامکتا 

های تقویت  ارایۀ محتوای آموزشیی  وحدت ملی را تقویت و زمین ها و های هویت ملی از طریق برنام تحمی  مولف 

 ب   دادنجهت  و  برانگیختن  با  ب  این صیورت ک   همبسیتگی ملی میان اقوام مختلف در جغرافیای ایران ایجاد کنند.

  ایجاد   و  هویتی الگوهای  تثبیت  هم  از  مهمتر  و  پذیریجامع  برای  را  م ثری  شییرایم  افراد   احسییاسییات و عواطف

ک   دانند  میدسیتگاه انتقا  فرهنگ  را  دسیتگاه تعلیم و تربیت از همین رو برتی مسیووالن   .آورد  فراهم  ملی هویت

رب  نق  از: فانی    شیودها و تربیت نیروی انسیانی محقق میریزی درسیی  فوق برنام از طریق برنام در آن  این امر  

دارد  مدرسی  تنها میانی برای ر بیان می1386همان طور ک  کوهن رر.  1394یبهشیتارد 22 وزیر آموزش و پرورش

پرسیییتی رفیاض و هایی مانند حسیییا  کردن نیسیییت  بلی  میانی اسیییت برای یادگرفتن میهنیادگیری مهارت

هایی دانسیییت ک  در آن هویت ملی  د ییی از میانر. با این اسیییتدال  مدرسییی  را بای31: 1389قوشیییچی   ایمانی

نقش اسیاسیی     شیوند تا ب  عنوان یک شیهروند دموکراتیک در آیندهیابد  کودکان آماده میمشیترک  زایش دوباره می

هیای درسیییی کی  برای تمیام  ییی از کتیا ر.  1386   1در جیامعی  تود ایفیا کننید ر فییاض و همییار بی  نقی  از میلر

ها ارای  شیده کتا  جغرافیای ایران اسیت ک  در پایۀ دهم و ب  همراه آموزان در سیراسیر کشیور و تمام رشیت دانش

ارایۀ این  شیود. پژوهش پیش رو تالش کرده اسیت باکتا  جغرافیای اسیتان رمخصیوه هر اسیتانر آموزش داده می

بررسیی   ب    هویت ملی ب  چ  میزان اسیت های  سیوا  ک : میزان توج  کتا  جغرافیای ایران رپایۀ دهمر ب  مولف 

هیای هوییت ملی را از نظر میزان توجی  این کتیا  مورد بررسیییی و بپردازد و مولفی   محتوای کتیا  جغرافییای ایران

   تحلی  قرار دهد. 

 نظری تحقیق  مبانی -.1.1

 هویت ملی 

واژه را اولین بار ارییسیون برای بیان  واژۀ هویت از نظر لغوی ب  معنای هسیتی  وجود  ماهیت و سیرشیت اسیت. این  

ای از تحو  جسیمی و شیخصیتی انسان ک  ب  هویت فردی معنا شده است  ب  کار برد و بعدها ب  تدری  وارد  مرحل 

نویسید:  در تحلی  و تعریف هویت می «احمد اشیرف»ر.  8:  1383های علوم انسیانی گردید رمیرمحمدی   سیایر حوزه

شیناسیایی فرد باشید؛ یعنی مجموع  تصیای  فردی و   ۀود اسیت؛ چیزی ک  وسییلی هسیتی و وج»هویت ب  معن

تصیوصییات رفتاری ک  از روی آن فرد ب  عنوان یک گروه اجتماعی شیناتت  شیود و از دیگران متمایز گردد. هویت 

اس  ی و قومی  آگاهی از آن  احسی ملی و قومی از انواع هویت جمعی اسیت و ب  معنای احسیاس همبسیتگی بزرگ ملّ

هویت ملی و قومی مانند هویت فردی جمعی در کشییاکش تصییور ما از   .وفاداری ب  آن و فداکاری در راه آن اسییت

و   «ما»همراه اسییت.   «هسییتی دیگران»با آگاهی از   «هسییتی ما»گیرد  بنابراین تودآگاهی از دیگران شییی  می

  میرسیاردو و همیاران و  134:  1383رف   اشی اند و ییی بدون دیگری بی معنا اسیت« ردو روی یک سیی   «بیگانگان»

اسییتاد شییهید مرتضییی مطهری در کتا    ایجاد پیوسییتگی و همانندی اسییت. مهمترین کارکرد هویت ر و 1387   

»تدمات متقاب  ایران و اسیالم« می نویسید: اگر هویت ملی را نوعی احسیاس بنامیم  تعریف آن عبارت تواهد بود 

ها ک  یک واحد سییاسیی یا ملت را  ای از انسیانوجدان دسیت  جمعی در میان عدهاز: » وجود احسیاس مشیترک یا  

هویت ملی ب  معنای شیناسیایی و شیناسیاندن اسیت؛ یعنی انسیان تود را برابر   ر.54:  1372سیازند« رمطهری   می

 ر.129:1384رمجتهدزاده     شناساندکند و بر همین اساس تود را ب  دیگران میدیگری شناسایی می

 
1  .  Miller 
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ای ب  هم پیوسیت  از    هویت فرآیند معناسیازی بر اسیاس یک ویژگی فرهنگی یا مجموع 1ظر مانوئ  کاسیتلزاز ن

و از رهگذر فرآیند    شییود  ب  دسییت تودکنشییگراننابع معنایی دیگر اولویت داده میهای فرهنگی ک  بر مویژگی

بندی  در یک دسیت  ر.22:  1380کاسیتلز   ب  نق  از   6:  1397حاجیانی و ایروانی   شیود ردن سیاتت  میفردیت بخشیی

ر هویت فردی ب  « عنوان کرد: ییی »هویت فردی« و دیگری »هویت جمعیتوان دو نوع هویت مشیخص را  کلی می

شیود ؛ از این رو آنتونی گیدنز  هویت فردی را همان »تود« می داند ک  فرد آن اسیاس تعلق تانوادگی ارزیابی می

ر. هوییت جمعی ییا اجتمیاعی نشیییأت 32: 1389رفییاض و همییار     پیذیردگی نیامیۀ تود میرا بی  عنوان بیازتیابی از زنید

شیود. ب  این صیورت ک   سیاس جایگاه فرد در جامع  مشیخص میگرفت  از جایگاه و تعلق فرد ب  جامع  اسیت و بر ا

لق  جایگاه  ارزش و تصور  درک و ارزیابی فرد نسبت ب  تود از منظر دیگران بوده و در نتیجۀ آن  فرد نسبت ب  تع

 ر.  76: 1384گردد رکارکنان نصرآبادی  لت تود از نگاه دیگران آگاه میزمن

در حقیقت وابسیتگی و تعلق یک فرد ب  جامعۀ ملی  هویت ملی اسیت ک     و هویت جمعیباالترین سیط  هویت 

باید   های اجتماعی اسیت.ترین سیط  هویت در کلی  نظام  از مهمترین  فراگیرترین و مشیروعمشیخص می شیود و 

توج  داشیت ک  هویت ملی مفهومی مربون ب  قرون اتیر ب  ویژه پس از شیی  گیری دولت ملت در قرن هجدهم  

 است. 

داند  ها میها و سینتها  نمادها  تاطرات  افسیان آنتونی اسیمیت  هویت ملی را بازتولید و بازتغییر پایدار ارزش

نوعی احسیاس تعلق فرهنگ محور  تمایز   ند. بنابراین هویت ملی را عبارت ازک  عناصیر تمایز بخش هر ملتی هسیت

برداری از منیابعی معین آن را بی  هیای مسیییلم بیا بهرهدانید کی  دولیت و گفتمیانآفرین و تیداوم بخش بی  ییک ملیت می

عنیاصیییر  هر چنید ممین اسیییت برتی از این   کنید رحاجییانی و ایروانی  پیشیییینر.وجود آورده  حفظ و تعریف می

ای از هویت اسیت ک  ما ب  هویت ملی بخش ویژهعبارتی     ب ر.62:  1384تاسیتگاه تارجی داشیت  باشیند رقمری   

هویت ملی   توان گفت   یابیم. بنابراین میدست میرکشورر  سیاسی تودمان در قلمرو سرزمینی    -فرهنگی  شیناتت

چون ابعاد اجتماعی  تاریخی  جغرافیایی  سییاسیی  دینی     رکیاحسیاس وفاداری و تعلق ب  عناصیر و نمادهای مشیت

توان گفت؛ هویت ملی از زمانی اهمیت یافت   از این رو میر. 8: 1385نیا و همیاران   فرهنگی و زبانی اسییت رحافظ

های انسیانی تود را متعلق ب  یک  سییاسیی شیی  گرفتند و افراد و گروهاسیت ک  کشیورها در قالب واحدهای مسیتق   

 ردولت ملیر دانستند.   ملت

 های هویت ملی عناصر و مولفه

های هویت ملی  ی گوناگونی دربارۀ عناصیر و مولف هابندیهای مختلف  تقسییمتاکنون در بین اندیشیمندان رشیت 

شیناتت  اند.  هایی را در این تصیوه مهم دانسیت لف دام بسیت  ب  نگرش تود  عناصیر و م صیورت گرفت  و هر ک

کند عناصیر اصیلی احسیاس مشیترک داشیتن را شیناتت  و برای افزایش انسیجام  هویت ملی ب  ما کمک میهای  لف م 

ای اجتماعی ب  تقویت آنها بپردازیم. برتی از اندیشیمندان سینتی در علوم سییاسیی  اجتماعی و جغرافیا عنصیر ویژه

ا بر »سیرزمین مشیترک« و »تاریخ  اند؛ مثال برتی در جغرافیاز عناصیر تشییی  دهنده هویت ملی را اصی  دانسیت 

مشیترک«  در علوم اجتماعی بر »زبان مشیترک« و »دین مشیترک« و »در علوم سییاسیی بر »سیاتتار سییاسیی  

ای اسیت مرکب از همۀ این اند  در حالی ک  »هویت ملی« پدیدهکید داشیت أمشیترک« و »ملت و ملیت« تیی  و ت

آدا  و رسییوم. ب  تعبیر دیگر  کسییانی ک  با هم در سییرزمین واحدی  عناصییر و عناصییر دیگر  همانند زبان  هنر و 

اند و دارای تجار  ییسییان و اند  و با هم رن  بردهاند  با هم احسییاس توشییبختی و شییادمانی داشییت زندگی کرده

ر  د.  عنوان »هویت ملی« یاد کرد باتوان از آن  های مشیترک هسیتند و این همان چیزی اسیت ک  میاهداف و آرمان

 
1  .  Manuel Castells 
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. هویتی ک  بر اسیاس باور  1دهد:    میلر  پن  ویژگی یا پن  بُعد مهم در هویت ملی را اینگون  شیرح میهمین رابط 

. هویتی  3. هویتی ک  بر اسیاس تداوم تاریخی بنا شیده اسیت؛ 2های مشیترک اسیتوار اسیت؛ ب  سیهیم بودن در ویژگی

هویتی ک  بر پیوند گروهی از مردم با میان  . 4داده اسیت؛  های گوناگونی از تود بروز ک  پویا و فعا  اسیت و جلوه

 ر. 29: 1386. هویتی ک  دارای فرهنگی مشترک است رمیلر   5جغرافیایی تاه تأکید دارد؛  

میرحییدر  عوامی  تشیییییی  دهنیدۀ ملییت و هوییت ملی را فرهنیگ و زبیان  میذهیب  آدا  و رسیییوم اجتمیاعی   

رابرت دونشیوز هویت ملی را  ر. 127:  1385   رک می داند رمیرحیدرسیرزمین مشیترک  تاریخ مشیترک و نژاد مشیت

. عوام  1کند ک  محصیو  تعام  چهار عنصیر اسیت: های اجتماعی ذکر میترین سیط  هویت در تمام نظاممشیروع

مث   . عوام  القایی  3.عوام  تیوینی مانند دولت  ارتش مدرن و قانون اسیاسیی؛  2نخسیتین از قبی  زبان و ادبیات؛  

 ر.156: 1386. عوام  واکنشی مانند دفاع از سرزمین رعلیخانی   4آموزش عالی؛  

 در دانش جغرافیای سیاسی  

 لی و هویت م جغرافیا  آموزش

گیرد ک   شیود یا انجام میآموزش عبارت اسیت از مجموع  تصیمیمات و اقداماتی ک  ییی پس از دیگری اتخاذ می 

شیاگردان ب  اهداف مشیخص آموزشیی اسیت. بدین ترتیب  در هر فرصیتی ک  فراگیر  هدف آن دسیتیابی هرچ  بیشیتر  

المللی  ر. اگر بر اساس منشور بین2:  1387نیا رافض   موضوعی را یاد بگیرد  ممین است نوعی آموزش صورت پذیرد

  لزوم  آموزش جغرافیا  مهمترین اهداف آموزش جغرافیا را: ضییرورت آشیینایی صییحی  شییهروندان با محیم زندگی

برداری صیحی  و حفاظت از محیم  پرورش حس مسیوولیت و تربیت شیهروندان مسیوو  و متعهد  احسیاس  بهره

های زندگی فردی و اجتماعی در  سییازان جامع   تقویت مهارتآموزان ب  عنوان آیندهتعلق و هویت میانی در دانش

وحی  سییپاسییگزاری از تالق ییتا و ... بدانیم ر  آموزان  ایجاد روحی  قدردانی و قدرشییناسییی ب  ویژه تقویت ردانش

ر؛ اهمیت و جایگاه این علم در آموزش و هویت بخشییی ب  نوجوانان برای زندگی  157:  1391فالحیان و همیاران   

 و حیات بهتر جامع  در آینده را ترسیم تواهیم کرد. 
و هوییت   رانیا  ییایی جغراف   اتیی واقع  نیینقش تیاه آن در تب  تیی اهم   یی بی  دل   ایی جغراف بی  عبیارت دیگر  درس  

منزلت   و  گاهیجا  آموزان ب  عنوان شییهروندان مسییوو  و موثر در حا  حاضییر و در آیندۀ جامع  بخشییی ب  دانش

های مختلف آن های فرهنگی و مولف یی  ویژگیایجغراف   با رابط  عناصیر  رانیفراگاسیت و از این رو    را دارا یاژهیو

...  و  یوطن دوسییت  ی نیسییرزم  یوسییتگیپ   احسییاس تعلق  مشییترک  یهاارزش  زبان و  ی مذهبهای  قالب مولف   در

 تواهند نمود.  

سیازی مورد نظر تود اسیتفاده  های سییاسیی از عوام  و ابزارهای متفاوتی برای هویتاز همین روسیت ک  نظام

ا جاییی  این موضیوع ب  های آموزشیی اسیت. تگیری از نظامبهرههای شیناتت  شیده و مهم   کنند و ییی از راهمی

شیناسیانی اسیت ک  ب  مسیائ   از جامع   شیناسیان بوده اسیت. ایمی  دورکیمهای گوناگون مورد توج  جامع شیی 

ای برای رسیدن ب  هدف است اما این جامع  است ک   تربیتی توج  کرده است. از نظر وی آموزش و پرورش وسیل 

آموزش و پرورش متنیاسیییب کردن فرد بیا جیامعی  اسیییت کی  این کیار از طریق کنید نی  فرد. نقش  هیدف را تعیین می

 ر.23:1385پور   گیرد رشارعاجتماعی شدن صورت می

 روش تحقیق.  2-1

های  اسیتفاده شیده اسیت. این روش از جمل  روشمبتنی بر ارایۀ آمار و ارقام  در این تحقیق از روش تحلی  محتوا 

ای موجود در یک متن  ب  طور هپیامباشییید ک  از طریق آن اجتماعی میو تحقیقی در علوم انسیییانی    -توصییییفی

نمونۀ آماری کتا   .  کنیممیهای کیفی را ب  کمّی تبدی   شیییود یعنی دادهمیدار ب  صیییورت کمّی توصییییف نظام

ر مورد بررسی و تحلی  قرار گرفت  است. محتوای کتا   -رتمام شمار  هدفمندجغرافیای پایۀ دهم بوده ک  ب  شی   
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ی رمیرحیدر و همیاران   سییاسی   بر اسیاس کتا  جغرافیایهویت ملی  عناصیر تشییی  دهندۀ  در این پژوهش ابتدا 

های  بندی شیید و سییپس این عناصییر و مولف در سیی  مقول : »سییرزمین  جمعیت و حیومت« دسییت   ر 26:  1392

بندی شییده و با توج  ب  جدو اسییتخراو و   مربون ب  متون درسییی   با توج  واحدهای تحلیدهندۀ آن   تشیییی 

  صورت گرفت  است.الزم  ب  دست آمده  تحلی     و نمودارهای  و اجد

 های هویت ملی عناصر و مولف  :  1جدو  شماره 

 مولف  عنصر

 سرزمین
اسیتان  شیهرسیتان و مرز  شیی  کشیور  موقعیت  نام کشیور  پرچم  کوه  دریا  جنگ   رودتان   اقلیم   

 روستا

 ها و نمادهاها  سمب نژاد  دین  زبان  قومیت  اقوام  آدا  و رسوم  فرهنگ  اسطوره جمعیت

 تاریخ  قانون  قانون اساسی  مشارکت  دموکراسی  انتخابات  امنیت  قوای س  گان  حیومت

 

 های تحقیقیافته.2

آن در کتا  جغرافیای ایران   دهندۀهای تشیییی مولف عناصییر هویت ملی و با توج  ب  هدف پژوهش ک  بررسییی  

بندی شید و سیپس  جمعیت و حیومت دسیت  سیرزمین اصیلی:    مقولۀهویت ملی در سی    عناصیر رپای  دهمر اسیت 

کتا  جغرافیای پایۀ دهم با عنوان جغرافیای  در کتا  فوق مورد بررسیی قرار گرفت.   ی هر یک ب  تفییک هامولف 

درس برای آموزش مطالبی در تصیوه جغرافیای ایران در نظر گرفت  شیده اسیت. سی    10صیفح  و  95ایران  با  

زم  فراوانی این  های الهای هر کدام  در کتا  جغرافیای دهم مورد بررسیی قرار گرفت. پس از بررسیعنصیر و مولف 

 فهرست گردید: 2ها  ب  تفییک دروس این کتا  در جدو   عناصر و مولف 

 های هویت ملی در کتا  جغرافیای پای  دهم مولف عناصر و :  توزیع فراوانی  2جدو  شماره 

 عنصر

موولوفوه  

هووویووت 

 ملی 

ول
س ا

در
وم 

 د
س

در
وم 

س
س 

در
رم 

ها
 چ

س 
در

 

جم
پن

س 
در

شم 
ش

س 
در

 

تم
هف

س 
در

تم 
ش

 ه
س

در
 

هم
س ن

در
هم 

 د
س

در
 

مع
ج

 

 کشور

 32 1 - 7 2 - 6 10 6 - - مرز

شییییی  و  

 تصویر
8 6 9 18 17 12 12 7 23 28 140 

 40 2 2 14 3 5 4 7 3 - - موقعیت

 98 4 10 14 15 13 16 15 11 - - نام کشور

 - - - - - - - - - - - پرچم

کیییییییوه   

جیینییگیی    

دشیییییت   

 بیابان

2 - 1 13 25 5 1 - 3 1 51 
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و   درییییا 

 دریاچ 
- - 6 5 4 35 3 4 4 - 61 

 17 2 4 - - 10 - - - - 1 رودتان 

 47 10 5 - 1 4 24 1 1 1 - اقلیم

میینییابییع 

و   میعییدنیی 

 انرژی

- - 2 10 - 11 4 - 3 14 44 

اسیییتییان   

شیهرسیتان   

 روستا

- 5 1 15 34 34 16 16 25 11 167 

 687 73 79 62 57 129 130 94 40 12 11 جمع

 جمعیت

 2 - 2 - - - - - - - - دین

 - - - - - - - - - - - زبان

 7 - 2 2 3 - - - - - - نژاد

 16 3 2 9 1 - - - 1 - - اقوام

و   آدا  

 رسوم
- - - 3 - - 4 - 3 4 14 

 19 3 5 - 6 3 - 1 1 - - فرهنگ 

   اسیییطوره

و    سیییمب 

 نمادها

2 - 2 4 - - 2 1 3 3 17 

 75 13 17 12 16 3 - 8 4 - 2 جمع

 حکومت

 18 3 8 3 2 - - 1 1 - - تاریخ

و   قییانییون 

قیییانیییون  

 اساسی

- - - - - - 6 5 8 6 23 

 1 1 - - - - - - - - - مشارکت

 - - - - - - - - - - - دموکراسی

 - - - - - - - - - - - انتخابات

قوای سیی   

 گان 
- - - - - - - 1 - 1 2 

 9 2 2 - 4 - - - 1 - - امنیت

هیای  پیمیان

ای  مینیطیقیی 

 و جهانی

- - 2 - - - - - - - 1 
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 53 11 18 7 12 - - 1 4 - - جمع

 

آن اسیت  ازحاکی     درس کتا  جغرافیای پای  دهم 10  ازفراوانی بدسیت آمده بررسیی انجام شیده در کتا  و 

آن   هایم لف و جمعیت   عنصیردهنده آن اتتصیاه یافت  اسیت. های تشییی ورد ب  عنصیر کشیور و مولف م 687ک   

آن اشیاره شیده اسیت ک  از این های  مولف و  حیومت عنصیر  مورد نیز ب   53 قرار دارد ودر رتب  بعدی   75  با فراوانی

کشییور    عنصییرموردی ک  ب  سیی    818  گیرد. ب  عبارت دیگر از مجموعدر جایگاه سییوم قرار میعنصییر نظر این  

کشیور توج  شیده   عنصیردرصید ب   84مورد یعنی   687  باشید؛ درآنها مربون می  هایمولف جمعیت و حیومت و 

  عنصیر درصید   7  مورد حدود 56  جمعیت آمده و در  عنصیردرصید مطالبی از    9  رد یعنیمو 75اسیت  همچنین در  

 آن آمده است.  حیومت مورد بحث قرار گرفت  و یا مطالبی در تصوه

 ی دهم در کتا  جغرافیا آنهای مولف عنصر کشور و : توزیع فراوانی و درصد  5جدو  شماره 

 جمع دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم او  درس

 687 73 79 62 57 127 130 94 40 12 11 فراوانی

 100 6/10 5/11 1/9 3/8 5/18 9/18 8/13 8/5 7/1 6/1 درصد

با در نظر گرفتن    ک  آ  و هوای ایران اسییت؛موضییوع درس پنجم     شییودمی  اسییتنبانجدو    ازهمانگون  ک   

  ها و ...ها  رودتان ها  مانند کوههای طبیعی آن و عناصر موثر در ب  وجود آوردن این ویژگیموضوع ایران و ویژگی

تشییی  دهنده آن صیحبت شیده اسیت ربیشیترین    هایمولف کشیور و   عنصیربار از  130  کتا این در درس پنجم  

کلیاتی از  با عنوان  مربون ب  درس او  اسیت   آن های  مولف عنصیر کشیور و فراوانیر. کمترین فراوانی در تصیوه 

 کشور صحبت شده است.  عنصربار در تصوه   11ک  تنها     جغرافیا

 پای  دهم  - های درسی جغرافیاکتا های جمعیت در  : توزیع فراوانی و درصد مولف   6جدو  شماره

 جمع دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم او  درس

 75 13 17 12 16 3 - 8 4 - 2 فراوانی

 100 5/17 8/21 16 6/21 4 - 7/10 4/5 - 7/2 درصد

شیهری و روسیتایی  های  شیود  موضیوع درس نهم سییونتگاههمانگون  ک  از نتای  بدسیت آمده در جدو  مشیاهده می

آن   های تشیییی  دهندۀمولف جمعیت و   عنصییربار از  17  ر پای  دهم  ر  اسییت. بنابراین در درس نهم کتا  جغرافیا

جمعیت در این کتا  مربون ب  درس    عنصیرصیحبت شیده اسیت ربیشیترین فراوانیر. کمترین فراوانی در تصیوه 

 امده است. است ک  هیچ بحثی در تصوه جمعیت ب  میان نی  پنجمو   دوم

 دهم ی در کتا  جغرافیا آنهای مولف  عنصر حیومت و : توزیع فراوانی و درصد  7جدو  شماره 

 جمع دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم او  درس

 53 11 18 7 12 - - 1 4 - - فراوانی

 100 21 34 2/13 6/22 - - 8/1 4/7 - - درصد
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شود در درس  های جمعیت ایران است. همانگون  ک  در جدو  مشاهده میویژگیعنوان درس هفتم این کتا   

با   تشییی  دهنده آن صیحبت شیده اسیت ربیشترین فراوانی  هایمولف حیومت و عنصیر  بار از  18   کتا  جغرافیا  نهم

دوم  پنجم و   او    هایحیومت در این کتا  مربون ب  درسعنصیر ر. کمترین فراوانی در تصیوه درصید 34حدود  

 نشده است. و بحثی انجام  هیچ موردی ذکر   های آنو م لف  این عنصرششم است ک  در تصوه 

 بحث و نتیجه گیری.3

  زبان   در  کهن  ایواژه  کننید. کشورامروزه مردم جهیان در واحیدهیای جغرافییایی مسیییتقلی بی  نیام کشیییور زنیدگی می

 و  اجتماعی  حقوقی   اقتصادی   جغرافیایی   سیاسی   ادبییییات  در  عمییییق صیییورتی بییی   اکنون هم  ک   است  فارسی

 است  مستقلی جغرافیایی و هویتی ی  سیاسی  واحدهای برگیرندۀ  در واژه این.  میگیرد  قرار  اسیتفاده مورد رسان  ای

  سرزمین    ساتتاری عنیصر سی  از و میی شیوند  میشاهده کنیونی جهیان  بنیدی  تقسیم در برجست   صورت  بی   ک 

اند. بنابراین کشورها  با پدیده جغرافیایی ب  نام مرز از ییدیگر جدا شده. میشود  تشیی  حیومت و  رملتجمعیت ر

های جدا و متمایزی در واحدهای جغرافیایی سیراسیر جهان رکشیورهای جهانر شیی  گرفت  اسیت ک   امروزه هویت

اجتماعی  فرهنگی و اقتصیادی در پیدایش این هویت  اثرگذاری  عوام  مختلف جغرافیایی اعم از طبیعی  انسیانی   

زیربنا و اسیاس واحدهای سیرزمینی مسیتق  رکشیورر همان سیرزمین اسیت ک  تمام پدیده های    اند.شیگرفی داشیت 

دهند. جمعیت  گروهی از  کنند و ادام  حیات و بقا میجغرافیایی و انسییانی بر روی آن پیدا می شییوند  تعام  می

اکن در فضای جغرافیایی در سرزمینی مستق  رکشورر هستند ک  بر اساس عوام  مختلف تود را ییپارچ   مردم س

  شناتت    رسمیت ب   مرزهای و  سرزمینی  حاکمیت نیز بییییا  دانند. حیومتهاو متحد و متعلق ب  یک سیرزمین می

 تود  تاه  تمدن و  فرهنگ   حامالن  حقیقت  در  ک   ملتها رجمعیتر  فعالییییت  بیییرای چارچوبی  بینالمللی   شدۀ

 مییکننید.  آفرینیی  نقش  جهانی  صحنۀ  در  تود  کشور و  آنها نمایندگی از بی   و  میآورند  پدید  هستند 

  و  نظم  برقراری  داتلی در بُعد  شییود کشییور ک  توسییم دولتمردان آن انجام می هر  حیومت در  اصییلی  کارکرد

 و  ارضییی  تمامیت از  پاسییداری  در بُعد تارجی  و شییهروندان  ییایک   منافع  پیشییبرد و  حفظ  برای  تالش و  امنیت

ی ملی اگر ناممین نباشید  بسییار سیخت  انجام این مهم بدون انسیجام  وحدت و همبسیتگ .اسیت  کشیور  اسیتقال 

سازی تقویت مبانی  های سیاسی از عوام  و ابزارهای متفاوتی برای هویتک  نظامودشوار تواهد بود. از این روست 

های آموزشیی  گیری از نظامهای شیناتت  شیده و مهم  بهرهکنند ک  ییی از راهسیاز مورد نظر تود اسیتفاده میهویت

های آموزشی نیز با برنام  ارای  شده از سوی مسووالن و برنام  ریزان کالن کشوری  این مهم را در قالب  است. نظام

ع  مخاطب یعنی دانش آموزان ارای  کرده و آموزش محتوای کتا  های درسیی و فعالیت های مربون ب  آن ب  جام

آموزان ب  و هویت بخشییی ب  دانش  ییایجغراف   اتیواقع  نییتبمی دهند. در این میان درسییی جغرافیا ب  واسییطۀ 

 برتوردار شده است.    یاژهیو  اهمیت و  گاهیجااز   عنوان شهروندان مسوو  و موثر در حا  حاضر و در آیندۀ 

در قالب محتوای  هویت ملی    هایمولف عناصیر و افیای دهم  تقریباً در تمام دروس آن از  در کتا  درسیی جغر

اسییت. اما نیت  قاب  توج  این اسییت ک  در این کتا  ک  با عنوان جغرافیای ایران گنجانده شییده   یدرسییی  مطالب

موثر در هویت بخشیی ب  افراد  تدوین شیده و باید عالوه بر اسیامی و نمادهای هویتی  از عناصیر فرهنگی و سییاسیی  

هایی وجود داشیت  باشید  این مهم رعایت نشیده و کتا  فاقد این موارد مهم و اسیاسیی  ها و فعالیتمطالب  تمرین

آموزان در جلب توج  و عمق بخشییدن ب  هویت ملی دانش  ریتمهمنقش تواند  میاسیت. مطالبی ک   بدون شیک  

  عنصیر دهنده آن اتتصیاه یافت  اسیت. های تشییی عنصیر کشیور و مولف مورد ب   687  داشیت  باشید. در این کتا 

هیای آن و مولفی حیومیت مورد نیز بی  عنصیییر    53 در رتبی  بعیدی قرار دارد و 75 آن بیا فراوانیهیای  مولفی و  جمعییت  

القاء    هویت و هویت ملی ب  مخاطب  ب  صیورت کلی رضیایت نسیبی را از مفهوماین ارقام  اشیاره شیده اسیت. شیاید  

یا فقم  و  در قالب اسییامی و تصییاویر  هامولف عناصییر و اما نباید از این نیت  باف  بود ک  تنها قرار دادن این  نماید؛  
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منجر شییود    همبسییتگی ملیتواند ب  هویت بخشییی و ایجاد حس  آموزان نمیدانشمرور آنها توسییم معلمان و 

عالوه بر گنجاندن  ریزان آموزشی و همچنین معلمان باید تالش کنند  رعلیربم اثربخشی آنر. بدین معنی ک  برنام 

ابزار مناسب و    هاگیری از سیاستبا بهرههای فرهنگی  سیاسی و اجتماعی   محتوایی مناسیب شیام  عناصیر و مولف 

و تطبیقی    یهیای تحقیق و گروهی  نمیایش  اجرای پروژههیای فعیا   هیای تیدریس اثربخش از جملی  روشروش

توانند با انجام تیالیف آموزشیی  آموزان تود همت گمارند. بعالوه میدانش نزدعمق بخشیی این مفاهیم    درکالسیی   

آموزان در  های مبتنی بر فنیاوری اطالعات و ارتبیاطات و ارای  تییالیف ب  دانشگیری از روشمنیاسیییب از جملی  بهره

تود و مصییادیق آن  ب  نوعی  و فرهنگ ملی و محلی  مح  زندگی     ها در شییهر  ناحی ه وجود این مولف تصییو

 های هویت ملی ایرانیان و تعمیق بخشی آن انجام دهند.  وظیف  و رسالت تود را در معرفی عناصر و مولف 

 از این رو؛

  را با و بیشتری  تر تعامالت نزدیک   های الزم همیاریحمایت و گردد  ضمن  پیشنهاد میکشور  ب  مسووالن سیاسی  

های تقویت و تثبیت هویت ملی در میان نوجوانان و جوانان کارآمدتر  تا زمین   نظام آموزشیی کشیور داشیت  باشیند

 پیگیری شود.

شیود  پیشینهاد میریزی آموزشیی  ریزان آموزشیی  ب  ویژه سیازمان پژوهش و برنام همچنین ب  مسیووالن و برنام 

دادن ب    های هویت ملی  اهمیتهای درسیی جغرافیا  ب  تقویت عناصیر و م لف سیازی محتوای کتا در جهت بنی

ملی اهتمام بیشییتری داشییت  باشییند و برای تثبیت رفتارهای منبعث از این آموزش    ها و نمادهایتصییاویر  نقشیی 

 ریزی کنند.آموزان برنام های آموزشی دانشهای عملی و میدانی بیشتری را در برنام فعالیت

با توج  ب  جایگاه مهم و اثرگذار علم جغرافیا در هویت بخشیی  انسیجام و همبسیتگی ملی  از نخبگان  اسیتادان و 

گیری شییود و یا برای بهره  های درسیییای سیییاسییی  در تألیف و تدوین کتا محققان این حوزه ب  ویژه جغرافی

های  های آموزشیییی در قالب فعالیتها و برنام نزدییتر علمی و کارآمدی مفاهیم ارای  شیییده  کارگاههای  همیاری

 ضمن تدمت برای همیاران آموزشی در نظر گرفت  شود. 
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