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Abstract 
Introduction: In the discussion of types of identity, national identity 

can be introduced as one of its types. The importance of the concept of 

national identity compared to other collective identities lies in its great 

impact on different spheres of life in every social system. Therefore, 

National identity is the most pervasive and at the same time the most 

legitimate level of identity in all social systems. Various factors, 

including education, are influential in the formation and development 

of this identity. Among these, textbooks used in the educational 

system of countries are significant because the content of textbooks is 

one of the main sources which can have a serious impact on 

strengthening or weakening national identity.  

Research Question: In this regard, the current research seeks to answer 

the question, what is the quality of different aspects of national 

identity in the textbooks of Iran and Afghanistan? 

Methodology: By examining the three-year secondary school books of 

the two countries, 17 common books in both educational systems were 

selected as a statistical sample. Then the six dimensions of national 

identity were identified and coded in all these books (1703 pages of 

Iranian textbooks) and (1452 pages of Afghan textbooks). 

Methodology (and Theoretical Framework if there are): As an applied 

research, the current research intends to analyze the data by applying 

the content analysis method and measuring the frequency of the 
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mentioned indicators in the text; in this way, first, the indicators 

proposed in the text and images of each lesson of the textbook were 

examined and then we will analyze the results of the findings. The 

face validity of the indicators was also done based on the agreement of 

the professors. Therefore, the analysis unit of "word" and "symbol" is 

defined and the data is checked based on "book". After collecting the 

required data, by entering the data into the computer and in the Excel 

environment, it is processed and its results are displayed in the form of 

tables that show the frequency and also the percentage of each of the 

relevant indicators. It should be noted that the library method was 

used to collect information in the subject and background literature. 

The textbooks of Dari history, language and literature, Islamic or 

religious education, the electronic version of which were extracted 

from the two websites of the Iranian textbook database and the 

website of the Ministry of Education of Afghanistan. The amount of 

resources examined in this research is based on the final edition of 

2016. In this sense, the sampling was purposeful. 

Results and Discussion:  In relation to secondary school textbooks in 

the educational system of the Islamic Republic of Iran, the results 

indicate that the emphasis on different aspects of national identity in 

the content of secondary Persian literature books is not balanced and 

has significant differences in such a way that the emphasis on four of 

the nine dimensions examined in this research, which includes the 

components of the flag, national anthem, native clothes and historical 

places is insignificant compared to other components. Also, the level 

of emphasis and attention to the mentioned dimensions in the history 

textbook has been similarly seen as inconsistencies and imbalances in 

the content of the mentioned books. In the second and third year 

books, only the dimensions related to the official calendar and 

indigenous art are emphasized and other dimensions of national 

identity are neglected. Finally, in the books of religion and life of 

three years of high school, there is basically no news of attention and 

emphasis on these dimensions and only a small percentage is 

dedicated to the dimension of national elites and celebrities.  

In connection with high school textbooks in the education system of 

Afghanistan; the results show that the emphasis on various dimensions 

of national identity in the content of high school Dari language and 
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literature textbooks has a significant imbalance and this time 

according to the official calendar, flag and national anthem, other 

dimensions of national identity have been neglected. This imbalance is 

repeated in the history books of the high school of this country and it 

is observed that other dimensions have been clearly neglected only by 

emphasizing the dimensions related to the elites and celebrities and 

historical places.  

Conclusion: In terms of comparison, the level of attention of the two 

countries to the nine dimensions of national identity can be explained 

as follows: Based on the analysis of the data obtained from the nine 

dimensions of national identity in Iran's secondary school books, the 

amount of attention and emphasis on these dimensions in Afghan 

books has been more than that of its neighbor. But the interesting 

thing is that the dimensions of the flag and the national anthem, which 

are actually the first steps of the young generation to get to know their 

national identity, have been given considerable attention in the high 

school textbooks of Afghanistan while in the high school books of 

Iran this issue has been severely neglected. 

What is clear is that in the comparison of other countries of the world, 

in both countries under study, the quantity and quality of attention to 

the dimensions of national identity is low and it should be analyzed 

with double precision and then promoted in the educational policy of 

identity issues. One of the important steps in this field can be the 

balanced distribution of identity categories in the content of textbooks, 

a point that has been neglected so far. In this process, the dimensions 

should be distributed in such a way that the Iranian-Islamic content of 

the identity of the two countries is taken into consideration and 

quantitatively and qualitatively solve the identity needs of the young 

generation, especially in the period of adolescence which is 

considered the period of identity search. 

Keywords : Iran, Afghanistan, National Identity, Textbooks, Content 

Analysis. 
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 هاي درسی  تحليلی بر جایگاه نمادهاي هویت ملی در كتاب

 اي مطالعۀ مقایسه ایران و افغانستان،

 *ینيحسیعل یعل
 و اقتصاد، دانشگاه اصفهان یعلوم ادار ۀدانشکد ،یاسیگروه علوم س اریدانش

 یزهره همت

 و اقتصاد، دانشگاه اصفهان یعلوم ادار ۀدانشکد ،یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو
 (27/5/1401تاریخ تصویب  - 20/02/1400یخ دریافت: )تار

 چکيده

از عوامل مختلفی  اجتماعی است. های نظام همۀهویت در  سطحترین  هویت ملی فراگیرترین و مشروع

ماورد  هاای درسای    کتاب ،میاناین  د. درارنذهویت تأثیرگگیری این  شکلدر  و پرورش آموزشجمله 

 تارین  اصالی  از درسای  هاای  کتااب  ابل توجه هستند. زیرا محتاوای ق هادر نظام آموزشی کشوراستفاده 

تأثیر جدی داشته باشاد. در ایان نوشاتار باا      ملی هویت تضعیف یا تقویت در تواند می که است منابعی

دنبال پاسخ این پرسش هستیم کاه ابعااد متناوع     ای به کاربست روش تحلیل محتوا در چارچوبی مقایسه

ای درسی کشورهای ایاران و افاانساتان از چاه کیفیتای براوردارناد  باا       ه مقولۀ هویت ملی در کتاب

کتاب که در هار دو سیساتم    17های سه سالۀ دورۀ آموزشی متوسطۀ این دو کشور، تعداد  بررسی کتاب

عنوان نمونۀ آماری گزینش شد. سپس ابعاد شش گانۀ هویت ملی در همۀ این  آموزشی مشترک بودند به

هاای درسای افاانستانشناساایی و     صفحه کتااب  1452های درسی ایران و  کتابصفحه  1703ها،  کتاب

مجموعاۀ ماتن، تصاویرها و     در ابعااد هویات ملای    کاه  داد نشاان  پژوهش این کدگذاری شدند. نتایج

شکل متعادلی توزیع نشده و با وجود تأکیاد بیشاتر بار ایان      ها در هر دو کشور به های این کتاب تمرین

دورۀ متوسطۀ ایران، در هر دو سیستم آموزشی کمیت و کیفیت پردازش ابعاد هویت های  ابعاد در کتاب

 رو بوده است.  ای روبه ملی با کم  توجهی قابل مالحظه

  .های درسی، هویت ملی ایران، تحلیل محتوا، کتاب افاانستان، واژگان اصلی:
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 مقدمه
مای شناساد. از جملاه اناواع     هویت مفهومی است که به وسیله آن فرد، گروه و جامعه اود را 

هویت، هویت ملی می باشد که با موقعیت قانونی مرزهای ملی و تخصیص حقوق شاهروندی  
اوااار قارن    از مفهاوم (. ایان  Sultani and Khanmohammadi, 2021:181در ارتباا  اسات )  

 .درواج پیدا کر استقاللنوپس از دو جنگ جهانی در کشورهای جهان سوم و  ویژه نوزدهم و به
ای است عربای   ملت، واژهد. دار یتنگاتنگ ۀمفهوم ملت رابط گیری شکلواقع، هویت ملی با  در

 دین و راه و روشی به کار بیشتر به معنای قرن گذشتهکی دو یاین واژه تا  ش.به معنی راه و رو
 اجدمفهومی  یراا قرناما در  .کرد می ارائهرفت که یك رهبر الهی از طرف اداوند بر مردم  می

ملات یاك واحاد انساانی اسات کاه        ،مفهوم جدیاد  بنابراصلی اود پیدا کرده است.  با مفهوم
سرزمین و نسبت به یکادیگر احساا    این ، افراد آن نسبت به داردمشترک  جارافیایی یقلمرو

 پیشاینۀ هاا در اماوری چاون     آن بیشاتر تعلق و دلبستگی دارند. این افراد حکومتی واحد دارند. 
هاایی دارناد    آداب و رساوم یاا در براای از ایان ماوارد، اشاتراک       ناژاد، دیان،  زبان، ، تاریخی

(Javadzadeh, 2010: 167ر .)عنوان یك اصطالح علمای در علاوم اجتمااعی     واج این مفهوم به
که بار    وجود داشت پیش از این زمان مفهوم کاراکتر ملی .است دوم قرن کنونی ۀمربو  به نیم

تصاور هار   دیگاری در  ملی در تعریف ااود و  های  و آرمان ها تاز منافع ملی، سن ای مجموعه
(. Afrogh, 2002: 155د )جای اود را باه هویات ملای دا    که در گذر زمانگیرد  ملت شکل می

ها، هنجارها، اعتقادهاا و  محمدرضا تاجیك؛ هویت ملی را شیوه مشترک در نوع تفکر، احسا 
علق و تکلیف را نسبت به آن جامعه در افاراد  ای احسا  تهای یك جامعه را که به گونهتمایل

همین  احمد اشرف بر .(Moridi and Bakhsandeh, 2011: 121)اند کند، تعریف کردهایجاد می
داناد.   هویت ملی را در احسا  تعلق باه طایفاه، قبیلاه و قاوم مای      ۀتأکید دارد و ریش موضوع

، آداب هستندزبان کنند، هم میافرادی که در قالب یك قوم و در یك سرزمین مشخص زندگی 
 ۀریشا  کاه  دارناد هویت جمعای   رسوم مشترک دارند، با یکدیگر همکاری اقتصادی دارند و و

جادا   ،غیار  های اقوام و جریان دیگراود را از  اسا بر همین  .گرایی امروزی است ملیاصلی 
ناوع آن  تارین   متوان هویت ملای را مها   در بحث انواع هویت، می (.Tajik, 2005: 12کنند ) می

های جمعی در تأثیر بسیار زیاد آن  هویت دیگرمعرفی کرد. اهمیت مفهوم هویت ملی نسبت به 
 ۀهویات ملای در حاوز    برای نموناه،  .زندگی در هر نظام اجتماعی است های متفاوت بر حوزه

 دهد و بر میزان نفاو  آن  بخشد یا به قدرت حاکم، مشروعیت می می ها را تحقق سیاست، آرمان
 دارناد.  تأکیاد روانای آن   ۀجنبا  بار برای دیگر (. Hjian and Amirkafi, 2008: 113) دایافز می
اناد و آن   عنصر اصلی تعریف هویت ملی دانسته را به آنملی و دلبستگی  های پیوندنیز ای  عده

و  گیارد  بار مای  قومی که زندگی انسانی را در  را به جارافیایی، تاریخی و فرهنگی، اجتماعی و
 (. Zahed, 2005: 137کنند ) می تعریف ،کند می بالد و افتخار جامعه به آن می عضو



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   188

 . بادیهی اسات   اسات سیاسای مطارح    تاریخی و ساطح  -هویت ملی در دو سطح فرهنگی
شادن بخاش مهمای از مباحاث      ، سبب نادیده گرفتهها که تأکید صرف بر هر کدام از این سطح

هاای  نمادنمادهاا و   ،هاا  مؤلفاه  در سطح اول برکلی، طور  به .اواهد شدها  مربو  به این حوزه
مفهاوم  در  ،در سطح دیگر .شود می این توجه و تأکید مانندتاریخی، میراث فرهنگی و مواردی 

. ابعااد هویات   شود توجه میسیاسی و اجتماعی  هویت ملی، بیشتر به بعد سرزمینی، یکپارچگی
ی فرهنگاای و سیاساا ،جارافیااایی ،یتاااریخ ،اجتماااعید: برشاامرتااوان  ماای گونااه ملاای را ایاان

(Abolhasani, 2008: 17عامل .) هاا،   د ااانواده، آماوزش و پارورش، رساانه    مختلفی ماننا  های
 دهی به هویت تأثیر دارند. نخبگان، نویسندگان در شکل

نقش مهمی دارناد.   ملی هویت تضعیف یا تقویت کشورها در آموزشی ها در نظام این عامل
کنناد. باه    مای  سپری آن در را اود زمان بیشترین افراد، که است مکانی هاانواده، مدرس از بعد

بخاش   اماروزه  کاه  آنجاا  تأثیرگذار اسات. از آموزان بسیار  در سااتن هویت دانشهمین دلیل، 
 محتاوای  انتقاال  محور توسعه، بر درحال کشورهای در ها مدرسه آموزشی های فعالیت زیادی از
 در کاه  اسات  منابعی ترین اصلی از درسی های کتاب محتوای است، کرده تمرکز درسی ها کتاب
تواند میزان توجه  دارد. به همین دلیل، این نوشتار می مهمی نقش ملی هویت تضعیف یا تقویت

 درآموزان را در قالب آموزش رسمی ارزیاابی کناد.    به مقولۀ هویت ملی و آموزش آن به دانش
 سه یدرس یها کتاب در یمل تیهو با مرتبط هایفهمؤل و میمفاه به توجه زانیم حاضر، نوشتار
باه  یهاا  جهینت ۀسیمقا و خیتار ،یدر ،ینید علوم یها کتاب شامل افاانستان یآموزش ۀدور ۀسال

سه ساال   یدرس ها کتابدر  یمل تی  با هووبمر میمفاه و ها مؤلفه به توجه زانیم با آمدهدست
و  یفارسا  اتیادب و زبان ،یزندگ و نید یها کتابشامل  رانیا یاسالم یجمهور یآموزش ۀدور
 را یدرسا  کتاب جلد 17 محتوا لیتحل روش از یریگبهره با منظور نیا به. شود یم  انجام خیتار
 .میکرد لیوتحل هیتجزو  یبررس

 پيشينۀ پژوهش
حاضار   نوشتار بحثاست که به مقوله  ییهاپژوهش ۀنیشیپ کردبه آن توجه  دیکه با یمهم نکتۀ

اسات. در هار    نوشته شده بارۀ تحلیل محتوای هویت ملیتاکنون آثار زیادی در .انداشتهتوجه د
و   ازغنادی  نموناه، ت. بارای  از این مفهاوم پردااتاه شاده اسا     ای ویژه ر جنبهیك از این آثار ب
 فارسای  هاای  کتااب  در ملای  هویات  بازنمایی»( در پژوهش اود با عنوان 1395) محمدی مهر

 در محلای  هویت و مذهبی هویت دینی، هویت ملی، مقولۀ هویت به توجه میزان« دبستان دورۀ
 محتاوای  تحلیال »( در پژوهشای باا عناوان    1394جدیدی ) را بررسی کرده است.ها  کتاب این
 هاای  دهد که در کتاب نشان می« ملی به هویت توجه نظر از ابتدایی ششم پایۀ درسی های کتاب

و  فرهناگ  ملای،  -هاای طبیعای    مکاان  مانناد  نمادهاا  برای به «بخوانیم فارسی» و «اجتماعی»
( در پژوهش ااود باا   1393معروفی ) .استشده  پردااته توجهی قابل ایرانی به میزان مشاهیر
محتاوای  « هاای دورۀ متوساطه   مذهبی در محتوای کتاب -های هویت ملی جایگاه مؤلفه»عنوان 
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 - هاای هویات ملای    لفهؤجایگاه م تعیین برایرا متوسطه  ۀهای درسی ادبیات فارسی دور کتاب
هویت »( در پژوهش اود با عنوان 1387ها را بررسی کرده است. ادایار ) مذهبی در این کتاب

 و ایااران ملاای هویاات هااای مؤلفااه جایگاااه« هااای درساای آمااوزش و پاارورش ملاای در کتاااب
 .بررسی کرده است ها آن کتاب در آن را های شااص
را  مقولۀ هویت ملای  اند اند و اواسته مورد نوشتهدر این پژوهشگرانی  اارجی نیز منابع در

هویات و  »( در اثر ااود باا عناوان    2018) 1کنند. برای نمونه، ترنر در ابعاد مختلف آن بررسی
طور کلی و تحول هویتی از سانتی باه مادرن در باین جواناان       مقولۀ هویت را به 2«هویت ملی
سااتار هویت ملای در  »( در اثر اود با عنوان 2013) 3ویژه بررسی کرده است. عنال چینی را به
هاای قاومی باه هویات ملای و ساازوکارهای        هویت، کیفیات گاذار از هویات    4،«عصر جدید
 5سازی را تبیین کارده اسات. تاراکوفساکی    های ملت بندی هویت و ارتبا  آن با راهبرد صورت

هویت ملای در نوجواناان    میزان گرایش به مقولۀ« هویت ملی»( در نوشتۀ اود با عنوان 2010)
این آثار را از  نوشتاراین طور کلی، آنچه  به را با استفاده از متایرهای روانشنااتی آزموده است.

نگاه تطبیقی به مقولۀ هویت ملی در میان کشورهاست. با توجه به تحوالتی کاه در   د،کن می جدا
موضاوع هویات،   باه  جاا کاه   از آن وجود آمده است. همچنین چند دهۀ اایر در هر دو کشور به

هویات و نقاش آن در    ۀمسائل  ماورد  و در اسات  شاده  تاوجهی  بای در مطالعات سیاسی  بیشتر
جایگااه   از این زاویه کنیم تالش می این نوشتاردر  است، نشده یمعادالت سیاسی بحث جدید

ساش  دنبال پاسخ این پر هویت ملی در نظام آموزشی کشورها را واکاوی کنیم. در این نوشتار به
ها درسی کشورهای ایران و افاانستان چه  هویت ملی در کتاب هستیم که ابعاد مختلف موضوع

شاوند، منظاور از    های فرعای مطارح مای    کیفیتی دارند  برای پاسخ به این پرسش، این پرسش
هایی دارد   هویت و هویت ملی چیست و چه ابعادی دارد  تحلیل محتوا چیست و چه ویژگی

 تشافی موضوع مورد بررسی، فرضیۀ ااصی مورد توجه نویسندگان نیست.دلیل ماهیت اک به

 یروش و یمفهوم چارچوب

ها و رفتارهاى سیاساى فارد و جامعاه بار اسااا  هویاات و فرهناگ آن جامعاه شاکل       کنش
باا گساترش و    اواهناد  مای کشورها ،  اما همۀ است گوناگون هاتی کشوریساات هود. گیر می

در  سیاسای اود به سه هدف ارتقااى میازان مشاروعیت نظااام     لی و هویت متارویج فرهنگ 
یریت افکاار عماومی برساند    و مااد  المللای  جایگاه بین، کسب المللی دیدگاه افکار عمومی بین

(Dehshiri & Taheri, 2016: 5      در این نوشتار، هویت ملای مبناای بحاث اسات. در جادول .)
 شد. انیب تر شیپ که های آن آمده است تعریف هویت ملی و شااص 1شماره 

                                                           
1  . David Turner 

2. Identity and national identity 

3  . Feyzullah Ünal 

4  . The Construction of National Identity in Modern Times 

5  . Eugene Tartakovsky 
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 ملی هویت تعریف مفهوم. 1 شماره جدول
 وضوعم

یااااف تعر
 نظری

هویت ملی نوع نگاه و تعریف شهروندان یك کشور نسابت باه کیساتی ااود )پاذیرش      
 ( و دیگری است.وطن عنوان هم بهیکدیگر 

تعریااااف 
 عملیاتی

 جارافیایی. های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و  هویت ملی عبارت است از مجموعۀ مؤلفه

 ها شااص

ی کاه  ا جملاه یاا هار   « من وطنم را دوسات دارم »هایی چون  دوستی: در قالب جمله میهن
بودن مرزهاای   دربرگیرندۀ این مفهوم باشد. جارافیای کشور: وسعت سرزمینی و مشخص

ها اشاره شده باشد. نقاش، کشاور. پیشاینۀ تمادنی و      جارافیایی که بدون نقشه نیز به آن
 آثاار ی، اساالم هاای   ها، باستان و دوره یاییآرهای تاریخی، پیش از اسالم،  ورهفرهنگی، د

ی تاریخی، موزۀ ملی، آرشیو ملی. ااطرۀ جمعی مشترک ها منارهتاریخی و باستانی، بودا، 
ی تااریخی. عناصار   ها اسطورههای ملی و  یامق، ها شکستها و  یروزیپها،  تاریخی: جنگ

، حقوق اساسی،  مشاروعیت سیاسای، توزیاع قادرت،     سیاسی هویت ملی: قانون اساسی
هاای فرهنگای هویات     ها. مؤلفه مشارکت مردمی و انتخابات، عدالت سیاسی و مانند این

هاا، گال    ملی: پرچم، سرود ملی، زبان، توجه به آداب و رسوم، لبا ، غذا، اعیاد )جشان 
 سرخ، عروسی و عزا( و ... .

Source: Gholami, 2016: 64 

 اساات کااه در آن، پژوهشااگران دسااتاوردهای ارتباطااات اجتماااعی وا روشاای تحلیاال محتاا
. پژوهشاگران  آزمایناد  مای که از جنس اسناد و مادارک )نوشاته و نانوشاته( اسات،     را ها  انسان
و هاا   هاا، کتااب   جلساه  هاا، صاورت   ها، مجله ها، دفترهای ااطرات، مقاله توانند محتوای نامه می

ها، قوانین و هر نوع متن و سند دیگری را تحلیل  ها، سخنرانی نقاشیها،  ها، اشعار، ترانه روزنامه
اساناد   ۀهاا و هام روش مشااهد    کنند. بدین ترتیب، تحلیل محتوا هم روشی بارای تحلیال داده  

هاایی کاه آناان     مستقیم رفتار مردم یا پرسش در مورد آن، باه ارتباا    ۀجای مشاهد است، اما به
 قارار  یابیا اناد، توجاه و آن را ماورد پرساش و ارز     دوبدل کردههایی که ر وجود آورده و پیام به
اواهاد   عنوان پژوهشی کاربردی می به این نوشتار(. Ghaedi & Golshani, 2016: 58) دهند یم

گفته در متن، به تحلیال   های پیش گیری فراوانی شااص با کاربست روش تحلیل محتوا و اندازه
درسی  ی کتابها در شده در متن و تصاویر هر یك از  های طرح . ابتدا شااصبپردازدها  داده

اناد. ساپس نتیجاۀ     محتوای متن بررسای شاده   تصاویر هم در قالب شود. باید گفت بررسی می
بناابراین   .شاد  انجام استادان توافقبنا به  زیها ن شااص یصور ییروا. میکن یمها را تحلیل  یافته

شاوند.   بررسای مای  « کتاب»ها بر اسا   داده تعریف شده است و« نماد»و « کلمه»واحد تحلیل 
ها به رایانه و در محیط اکسل، پاردازش آغااز    های مورد نیاز، با ورود داده آوری داده پس از گرد

های مربو  را  هایی که فراوانی و همچنین درصد هر یك از شااص و نتایج آن در قالب جدول
 شود. دهند، نشان داده می نشان می
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 شده بررسی هاي كتاب هايیژگی. و2 شماره جدول

 عنوان كتاب فیرد
ساااال 

 چاپ
تعااااداد  

 ها صفحه
 عنوان كتاب ردیف

ساااال 
 چاپ

تعااااداد  
 ها صفحه

1 
ادبیااات فارساای اول  

 دبیرستان
1396 198 10 

زبااان و ادبیااات  
 دهم دری صنف

1396 162 

2 
ادبیااات فارساای دوم  

 دبیرستان
1396 207 11 

 ادبیاااات و زباااان

دری صاااااانف 
 یازدهم

1396 178 

3 
ادبیات فارسای ساوم   

 دبیرستان
1396 193 12 

 ادبیاااات و زباااان

دری صاااااانف 
 دوازدهم

1396 170 

4 
دیاان و زناادگی اول  

 دبیرستان
1396 200 13 

تعلیمات اسالمی 
 صنف دهم

1396 146 

5 
دیاان و زناادگی دوم  

 دبیرستان
1396 208 14 

تعلیمات اسالمی 
 صنف یازدهم

1396 154 

6 
دین و زنادگی ساوم   

 ندبیرستا
1396 225 15 

تعلیمات اسالمی 
 صنف دوازدهم

1396 146 

7 
کتاب تااریخ در ایان   

 شود نمی تدریس دوره
- - - 

تااااریخ صااانف 
 دهم

1396 156 

8 
تاریخ ایاران و جهاان   

 سال دوم دبیرستان
1396 208 16 

تااااریخ صااانف 
 یازدهم

1396 154 

9 
تاریخ ایاران و جهاان   
 سال سوم دبیرستان

1396 264 17 
 تااااریخ صااانف

 دوازدهم
1396 186 

Source: Authors 

ای اساتفاده   کتابخاناه  آوری اطالعات در بخش ادبیات موضوع و پیشاینه از مناابع   برای گرد
های درسی تاریخ، زبان و ادبیات دری، تعلیمات اسالمی یا دینای اسات کاه نساخۀ      شد. کتاب

وزارت معارف افاانساتان  های درسی ایران و سایت  ها از دو سایت پایگاه کتاب الکترونیکی آن
ها و بازسازی افکار مخاطبان در  ها، هدف از آنجا که مأموریت اصلی انتقال ارزش. شدند گرفته

شده در این پژوهش بر مبنای ویرایش نهاایی ساال    محتوای این علوم است، حجم منابع بررسی
   بوده است. 1گیری هدفمند است. از این نظر نمونه 1396

 ها هداد ليتحل و هیتجز

های نه گانۀ هویت ملای را بررسای و تحلیال     شااص قالب در ملی هویت مقولۀ این بخش در
 .است شده داده  ها نشان جدول ص، دررمزهای مربو  به هر شاا شمارش نتایج م؛یکن یم

                                                           
1. Purposeful Sampling 
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 . فراوانی نمادهاي هویت ملی ایران در كتاب زبان و ادبيات فارسی3 شماره جدول
 پایه سوم پایه دوم پایه اول  نماد

 پرچم
 0 0 1 فراوانی
 0 0 5/0 درصد

 سرود ملی
 0 0 0 فراوانی
 0 0 0 درصد

 تقویم رسمی
 17 21 10 فراوانی
 80/8 14/10 05/5 درصد

های  مکان
 تاریخی

 21 8 4 فراوانی
 88/10 86/3 02/2 درصد

 هنر بومی
 17 10 16 فراوانی
 80/8 83/4 08/8 درصد

 لبا  بومی
 0 0 3 فراوانی
 0 0 51/1 درصد

دفاع از 
 سرزمین

 8 6 26 فراوانی
 14/4 89/2 13/13 درصد

های  جشن
 ملی

 20 5 0 فراوانی
 36/10 41/2 0 درصد

نخبگان و 
 مشاهیر ملی

 85 77 77 فراوانی
 04/44 19/37 88/38 درصد

Source: Authors 

 به سال اول دبیرستان دررسی، در کتاب زبان و ادبیات فا 3 شماره جدول براسا  اطالعات
مرتبه، معاادل صافر    0بیرستان، ددرصد، در سال دوم  5/0 معادل ،مرتبه 1شااص پرچم تعداد 

شاااص   بهاست.  شده دیدرصد تأک مرتبه، معادل صفر 0سوم دبیرستان، تعداد سال  درصد، در
صفر درصد  یعنی تبهمر 0سه سال دبیرستان، تعداد  در فارسی ادبیات و زبان کتاب سرود ملی در

 05/5معاادل   ،مرتباه  10شااص تقویم رسمی، در کتاب سال اول، تعاداد   بهاست.  شدهاشاره 
و در کتاب سال ساوم، تعاداد    درصد 14/10مرتبه، معادل  21درصد، در کتاب سال دوم، تعداد 

ول های تاریخی در کتاب سال اشده است. به شااص مکان تأکید درصد 80/8معادل  مرتبه، 17
درصد و در کتااب   86/3مرتبه، معادل  8درصد در کتاب سال دوم تعداد  02/2مرتبه، معادل  4

تأکید شده است. به شااص دیگر یعنی هنر بومی در  درصد 14/10مرتبه، معادل  21سال سوم 
 83/4مرتبه، معادل  10درصد، در کتاب سال دوم، تعداد  08/8مرتبه، معادل  16کتاب سال اول 

 درصد اشاره شده است.   80/8مرتبه، معادل  17در کتاب سال سوم، تعداد درصد و 
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هاای ملای در کتااب زباان و      های لبا  بومی، دفاع از سرزمین، جشن همچنین به شااص
درصاد،   13/13درصد در سه ساال،   51/1ادبیات فارسی اول تا سوم دبیرستان به ترتیب معادل 

 شاده  دیا تأکدرصد در سه ساال   36/10درصد و  41/2درصد در سه سال،  14/4درصد،  89/2
یعنی شااص مربو  به کیفیات پاردازش بحاث نخبگاان و      ،شده است. شااص نهایی بررسی

مرتباه در کتااب    77مرتبه در کتاب ساال اول،   77مشاهیر ملی در سه سالۀ دبیرستان با فراوانی 
نمادهاای   فراوانای  ،4ه شمار در جدول مرتبه در سال آار دبیرستان بوده است. 85سال دوم و 

 .  است شده نشان دادهشده یعنی تاریخ  هویت ملی در دیگر کتاب بررسی
 . فراوانی نمادهاي هویت ملی ایران در كتاب تاریخ4 شماره جدول

 پایه سوم پایه دوم پایه اول  نماد

 پرچم
 3 0 - فراوانی
 13/1 0 - درصد

 سرود ملی
 0 0 - فراوانی
 0 0 - درصد

 رسمیتقویم 
 90 4 - فراوانی
 09/34 92/1 - درصد

 هاي تاریخی مکان
 9 37 - فراوانی
 40/3 78/17 - درصد

 هنر بومی
 30 66 - فراوانی
 36/11 73/31 - درصد

 لباس بومی
 2 2 - فراوانی
 75/0 96/0 - درصد

 دفاع از سرزمين
 25 19 - فراوانی
 46/9 14/9 - درصد

 هاي ملی جشن
 1 2 - فراوانی
 37/0 96/0 - درصد

 نخبگان و مشاهير ملی
 6 43 - فراوانی
 27/2 67/20 - درصد

Source: Authors 

 یآموزشا  ۀبرناما در  خیتار کتاب رستان،یسال اول دب در ،4 شماره براسا  اطالعات جدول
گاناۀ علاوم    های ساه  در کتاب سال دوم و سوم دبیرستان که مشترک بین دوره. ستین دوره نیا

ها در ارتبا  با کمیت نمادهای هویت ملای   انسانی، علوم تجربی و علوم ریاضی است، این داده
 0م،پرچ شااص برای درصد 13/1فراوانی، معادل  3است: از تعداد  آمده دست به ها کتاب این در

 92/1مرتبه، معاادل   4های تاریخ دبیرستان، تعداد  درصد اشاره به شااص سرورد ملی در کتاب
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سال دوم و سوم برای شااص تقویم رسمی،  ها کتاب در شااص این به اشاره مرتبه 90و  درصد
 دردرصاد   40/3فراوانی، معادل  9درصد در سال دوم و تعداد  78/17مرتبه فراوانی، معادل  37

کتاب ساال دوم دبیرساتان    در های تاریخی. به شااص هنر بومی مکانشااص  یسال سوم برا
مرتباه، معاادل    30درصد و در کتاب سال سوم دبیرستان تعاداد   73/31ادل مرتبه، مع 66تعداد 
 2همچنین به شااص لبا  باومی در کتااب ساال دوم تعاداد      .است شده توجهدرصد  36/11

به  .است شده توجهدرصد  75/0معادل  مرتبه، 2 تعداد سوم سال درصد و در 96/0مرتبه، معادل 
درصد و در سال سوم  14/9مرتبه، معادل  19وم تعداد کتاب سال د در سرزمین، از دفاع شااص
نخبگان و  و ملی های جشن . بر دو شااصاست دهدرصد توجه ش 46/9معادل  مرتبه، 25تعداد 

 مرتبه در سال سوم تأکید شده است. 6و  1مرتبه در سال دوم و  43و  1ترتیب  مشاهیر ملی به
 یزندگ و نیددر كتاب  رانیا یمل تیهو ينمادها یفراوان. 5 شماره جدول

 پایۀ سوم پایۀ دوم پایۀ اول  نماد

 پرچم
 0 0 0 فراوانی
 0 0 0 درصد

 سرود ملی
 0 0 0 فراوانی
 0 0 0 درصد

 تقویم رسمی
 0 0 1 فراوانی
 0 0 50/0 درصد

 هاي تاریخی مکان
 0 1 1 فراوانی
 0 48/0 50/0 درصد

 هنر بومی
 3 2 2 فراوانی
 33/1 96/0 1 درصد

 لباس بومی
 0 1 1 فراوانی
 0 48/0 50/0 درصد

 دفاع از سرزمين
 8 0 0 فراوانی
 55/3 0 0 درصد

 هاي ملی جشن
 0 0 0 فراوانی
 0 0 0 درصد

 نخبگان و مشاهير ملی
 9 11 22 فراوانی
 4 28/5 11 درصد

Source: Authors 

ساال دبیرساتان باه ساه     کتاب دیان و زنادگی ساه    در  5 شماره بر اسا  اطالعات جدول
هاای تقاویم    های ملی توجهی نشده است. در مورد شااص شااص پرچم، سرود ملی و جشن

های تاریخی، هنر بومی و لبا  بومی وضعیت مشابه است. در ارتبا  با شاااص   رسمی، مکان
ای داده نشده است. فقط  درصد، داده 55/3جز در کتاب سال سوم معادل  دفاع از سرزمین نیز به

 شده است. اشاره و دیتأکبه شااص نخبگان و مشاهیر ملی در هر سه دوره 
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 هاي درسی ایران . فراوانی نمادهاي هویت ملی در كتاب6 شماره جدول

 پرچم 
سرود 
 ملی

تقویم 
 رسمی

اماكن 
 تاریخی

هنر 
 بومی

لباس 
 بومی

دفاع از 
 سرزمين

هاي  جشن
 ملی

نخبگان و 
 مشاهيرملی

 275 28 92 9 146 81 143 0 5 فراوانی
 03/14 42/1 69/4 45/0 45/7 13/4 29/7 0 25/0 درصد

Source: Authors 

 بار  مرتبه 779 ،در کل شده های بررسی دهد که در کتاب نشان می 6 شماره اطالعات جدول
هاای   در محتوای کتابها  کید شده است که سهم این مؤلفهأهویت ملی تها یا نمادهای  شااص
معادل  ،مرتبه 275با  نماد نخبگان و مشاهیر ملیکید بر أشترین میزان تیکسان نیست و بی درسی
 45/7باار فراوانای، معاادل     146سپس نماد هنار باومی باا    درصد صورت گرفته است.  03/14

 درصاد در جایگااه   29/7معادل مرتبه فراوانی،  143با درصد در رتبۀ دوم و نماد تقویم رسمی 
ع از سرزمین، اماکن تاریخی، لبا  بومی و پرچم به ترتیب در اند. نمادهای دفا قرار گرفته سوم

 اند.  سرازیری جدول قرار گرفته
 . فراوانی نمادهاي هویت ملی افغانستان در كتاب زبان و ادبيات دري7 شماره لجدو

 پایه سوم پایه دوم پایه اول  نماد

 پرچم
 2 1 1 فراوانی
 17/1 56/0 61/0 درصد

 سرود ملی
 1 1 1 فراوانی
 58/0 56/0 61/0 درصد

 تقویم رسمی
 25 25 17 فراوانی
 70/14 04/14 49/10 درصد

 هاي تاریخی مکان
 4 1 9 فراوانی
 35/2 56/0 55/5 درصد

 هنر بومی
 0 0 2 فراوانی
 0 0 23/1 درصد

 لباس بومی
 1 1 4 فراوانی
 58/0 56/0 46/2 درصد

 دفاع از سرزمين
 0 0 1 فراوانی
 0 0 61/0 درصد

 هاي ملی جشن
 0 0 0 فراوانی
 0  0 درصد

 نخبگان و مشاهيرملی
 6 6 0 فراوانی
 52/3 37/3 0 درصد

Source: Authors 
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های دورۀ متوسطۀ نظام آموزشی افاانساتان، در   کتاب در 7 شماره براسا  اطالعات جدول
 61/0معاادل   ،مرتبه 1داد شااص پرچم تع به سال اول دبیرستان در، دریزبان و ادبیات  کتاب
 2سوم دبیرساتان، تعاداد   سال  درصد، در 56/0مرتبه، معادل  1بیرستان، ددر سال دوم و  درصد

سرود ملی در سال اول و دوم،  شااص با ارتبا  ر. داست شده دیدرصد تأک 17/1مرتبه، معادل 
 58/0مرتباه، معاادل    1آمار مشابهی وجود دارد و تنها در کتاب سال سوم است که به این نماد، 

درصد،  49/10مرتبه، معادل  17رسمی در کتاب سال اول  تقویم نماد به .است شده اشاره درصد
مرتبه، معادل  25درصد و در کتاب سال سوم تعداد  04/14مرتبه، معادل  25در کتاب سال دوم 

 معادل به،مرت 9 اول سال کتاب در تاریخی های مکان شااص درصد تأکید شده است. به 70/14
 مرتبه، 4 سوم سال کتاب در و درصد 56/0 معادل مرتبه، 1 تعداد دوم سال کتاب در درصد 55/5

 1به شااص هنر بومی فقط در کتاب سال اول دبیرساتان  . است شده دیتأک درصد 35/2 معادل
 مساکوت هاا ساال دوم و ساوم در ایان زمیناه       در کتاب و است شده اشاره 23/1مرتبه، معادل 

 ساال  کتاب در درصد 46/2 معادل مرتبه، 4 اول سال کتاب در بومی لبا  شااص اند. به مانده
 اشاره درصد 58/0 معادل مرتبه، 1 تعداد سوم سال کتاب در و درصد 56/0مرتبه، معادل  1 دوم
دری  ادبیاات  و زباان  کتااب  در ملای های  جشن سرزمین و از دفاعهای  شااص به. است شده
 ملای  مشااهیر  و نخبگاان  بحث پردازش کیفیت به مربو  به شااص .است نشده یتوجه  چیه
 مرتباه،  6 اول، ساال  کتااب  در مرتبه 0 فراوانی با های دورۀ دبیرستان کشور افاانستان کتاب در

   شده است. توجه رستانیدب آار سال در 52/3 معادل مرتبه 6 و دوم سال کتاب در 37/3 معادل
 هویت ملی افغانستان در كتاب تاریخ.  فراوانی نمادهاي 8شماره  جدول

 پایۀ سوم پایۀ دوم پایۀ اول  نماد

 پرچم
 1 1 1 فراوانی
 53/0 64/0 64/0 درصد

 سرود ملی
 1 1 1 فراوانی
 53/0 64/0 64/0 درصد

 تقویم رسمی
 0 0 0 فراوانی
 0  0 درصد

 هاي تاریخی مکان
 3 10 6 فراوانی
 61/1 49/6 84/3 درصد

 هنر بومی
 0 0 1 فراوانی
 0 0 64/0 درصد

 لباس بومی
 0 0 0 فراوانی
 0 0 0 درصد

 دفاع از سرزمين
 19 0 0 فراوانی
 21/10 0 0 درصد

 هاي ملی جشن
 0 0 0 فراوانی
 0 0 0 درصد
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 نخبگان و مشاهير ملی
 29 17 19 فراوانی
 59/15 03/11 17/12 درصد

Source: Authors 

های دورۀ متوسطه نظام آموزشی افاانساتان، در   کتاب در 8 ۀشمار براسا  اطالعات جدول
در و  درصاد  64/0معادل  ،مرتبه 1شااص پرچم تعداد به سال اول دبیرستان،  در، تاریخ کتاب

مرتباه، معاادل    2سوم دبیرستان، تعداد سال  درصد، در 64/0مرتبه، معادل  1سال دوم بیرستان، 
با  با شااص سرود ملی در سال اول، دوم و ساوم، آماار   ر ارتاست. د شده دیدرصد تأک 53/0

هاای ساال اول تاا ساوم      یاك از کتااب   . اما در ارتبا  با نماد تقویم رسمی، در هیچاستمشابه 
 6 اول ساال  کتااب  در تاریخی هایمکان شااص مورد در است. نشدهتأکیدی بر این شااص 

 کتااب  در و درصاد  49/6 معادل رتبه،م 10 تعداد دوم سال کتاب در درصد 84/3 معادل مرتبه،
سال  کتاب در فقط بومی هنر شااص به. است شده دیتأک درصد 61/1 معادل مرتبه، 3 سوم سال

ای نشده  های سال دوم و سوم اشاره کتاب اما در شده، اشاره 64/0مرتبه، معادل  1اول دبیرستان 
 از دفااع   باه شاااص   .است دهنشای  اشاره ها یك از کتاب در هیچ بومی لبا  شااص است. به

هاای   باه شاااص جشان    و 10درصد  /21مرتبه، معادل  19جز در کتاب سال سوم  سرزمین به
 مشااهیر  و نخبگاان  نشده است. شااص توجههای سال اول تا سوم  کدام از کتاب هیچ در ملی
 در 03/11معاادل   مرتباه،  17 اول، سال کتاب در درصد 17/12مرتبه، معادل  19 فراوانی با ملی
   .است شده دیتأک و توجه دبیرستان سوم سال در 59/15معادل  مرتبه، 29 و دوم سال کتاب

 . فراوانی نمادهاي هویت ملی افغانستان در كتاب دینی9 شماره جدول
 پایه سوم پایه دوم پایه اول  نماد

 پرچم
 1 1 1 فراوانی
 68/0 /64 68/0 درصد

 سرود ملی
 1 1 1 فراوانی
 68/0 64/0 68/0 درصد

 تقویم رسمی
 0 0 0 فراوانی
 0 0 0 درصد

 هاي تاریخی مکان
 0 0 0 فراوانی
 0 0 0 درصد

 هنر بومی
 0 0 0 فراوانی
 0 0 0 درصد

 لباس بومی
 0 0 0 فراوانی
 0 0 0 درصد

 دفاع از سرزمين
 0 0 3 فراوانی
 0 0 05/2 درصد

 هاي ملی جشن
 0 0 0 فراوانی
 0 0 0 درصد
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 نخبگان و مشاهيرملی
 0 0 0 فراوانی
 0 0 0 درصد

Source: Authors 

های دورۀ متوسطۀ نظام آموزشی افاانستان، در  کتاب در 8 شماره بر اسا  اطالعات جدول
در و  درصاد  68/0معاادل   ،مرتباه  1شااص پرچم تعداد  به سال اول دبیرستان در، دینی کتاب

مرتباه،   12ساوم دبیرساتان، تعاداد    ساال   درصاد، در  64/0 مرتبه، معادل 1بیرستان، دسال دوم 
ر مورد شااص سرود ملای در ساال اول، دوم و ساوم،    . داست شده دیدرصد تأک 68/0معادل 

های تاریخی، هنر باومی و لباا  باومی در    در مورد نماد تقویم رسمی، مکان .استآمار مشابه 
هاای   باه شاااص   .اسات  نشدهها  اصها سال اول تا سوم تأکیدی بر این شا هیچ یك از کتاب

هاای   باه شاااص   درصد و 05/2مرتبه، معادل  3 جز در سال اول با فراوانی مین بهسرز از دفاع
 یتاوجه های سال اول تاا ساوم    کدام از کتاب هیچ و نخبگان و مشاهیر ملی، در ملیهای  جشن
 .است نشده

 افغانستان هاي درسی . فراوانی نمادهاي هویت ملی در كتاب10 شماره جدول

Source: Authors 

شده در دورۀ متوسطۀ نظام  های بررسی تابدهد که در ک نشان می 9 شماره اطالعات جدول
ساهم ایان    .کیاد شاده اسات   أت نمادهاای هویات ملای    مرتبه بر228در کل  آموزشی افاانستان

نماد نخبگان و کید بر أیکسان نیست و بیشترین میزان ت های درسی در محتوای کتابها  شااص
و فراوانای   67باا   درصد است. شااص تقاویم رسامی   30/5معادل  مرتبه، 77با  مشاهیر ملی 

های تاریخی، دفاع از سرزمین، پرچم، سرود نمادهای مکاندوم،  درصد در جایگاه 58/1معادل 
 تا جایگاه آار قرار دارند.  در جایگاه سومملی، لبا  بومی و هنر بومی 

 جهينت
و  و انتقاال مفااهیم   القاا نظام آموزشی در همۀ کشورهای جهان عرصۀ مهمی اسات کاه میازان    

کناد. در   هاای جدیاد منتقال مای     های هر ملتی را همانند چارچوب هاویتی آن باه نسال    ارزش
کشورهای ااورمیانه و از جمله ایران و افاانستان این موضوع حتی اهمیت دوچندان دارد، زیرا 

هاای   ازپیش بر کیفیت پارورش و انتقاال ارزش   ها باید بیش برای پیمودن مسیر توسعۀ این ملت

 پرچم 
سرود 
 ملی

تقویم 
 رسمی

هاي  مکان
 تاریخی

هنر 
 بومی

لباس 
 بومی

دفاع از 
 سرزمين

هاي  جشن
 ملی

نخبگان 
و 

مشاهير 
 ملی

 77 0 23 6 3 33 67 9 10 فراوانی

 30/5 0 58/1 41/0 20/0 27/2 61/4 61/0 68/0 درصد
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های جدید تأکید داشته باشند تا از ایان راه در جهاانی کاه انقاالب      به نسلشدۀ جامعه  پذیرفته
ها را درهم آمیخته است بتوانند از هویات ااودی در    ها و هویت ارتباطات و اطالعاتی، فرهنگ

هاای درسای دو کشاور ایاران و افاانساتان       برابر دیگری دفاع و محافظت کنند. مطالعاۀ کتااب  
م آموزشای ایان   توجه و تأکید بر این مهام در نظاا   ا  با میزاناطالعات دراور توجهی در ارتب

 در ملای  هویات  شده، متوجه شدیم آماوزش  های گردآوری کشورها را نشان داد. بر اسا  داده
 و ماتن  و اسات  باوده  گاذارا  و در هر دو کشور هادفی نااقص   متوسطه دورۀ درسی های کتاب
اند و حتی در مقایسه میان دو  انی نداشتهتوجه چند ملی هویت نهادهای ها به کتاب این تصاویر

 به ابعاد هویت ملی نشده است.   متعادلی های آموزشی توجه کشور و در هر یك از نظام
هاای   های دورۀ متوساطه در نظاام آموزشای جمهاوری اساالمی ایاران داده       در مورد کتاب

 ای گوناه  باه  ساطه متو دورۀ فارسای  ادبیات های کتاب محتوای دهد که در دست آمده نشان می به
سارود   پارچم،  های مؤلفه بر تأکید است. میزان به ابعاد گوناگون هویت ملی توجه نشده متعادل

اندک است است. همچنین  ها بسیار مؤلفه دیگر با مقایسه در ملی، لبا  بومی و اماکن تاریخی،
در محتاوای دارد.   تعادلی اوانی و بی میزان تأکید و توجه بر این ابعاد، در کتاب تاریخ هم ناهم

نه تنها در دورۀ اول متوسطه با حذف این کتاب از برنامۀ آموزشای ساال اول دبیرساتان شااهد     
های سال دوم و سوم نیز تنهاا بار ابعااد مرباو  باه       اساسی در این حوزه هستیم، بلکه در کتاب

هاای   تقویم رسمی و هنر بومی تأکید و از دیگر ابعاد هویت ملی غفلت شاده اسات. در کتااب   
دین و زندگی سه سال متوسطۀ توجه و تأکید بر این ابعاد نشده است و تنها درصد ناچیزی باه  

 بعد نخبگان و مشاهیر ملی ااتصاص یافته است.  
نشاان   پاژوهش  های دورۀ متوسطه در نظام آموزشی کشور افاانستان، نتیجاۀ  در مورد کتاب

 دری زبان و ادبیاات  های کتاب محتوای در هویت ملی ابعاد گوناگون بر تأکید میزان که دهد می
بار با توجه به تقویم رسمی، پرچم و سرود ملای   تعادلی چشمگیری دارد و این متوسطه بی دورۀ

هاای تااریخ دورۀ متوساطۀ     تعادلی در کتااب  از دیگر ابعاد هویت ملی غفلت شده است. این بی
های تاریخی  بگان و مشاهیر و مکاناین کشور تکرار شده است و با تأکید بر ابعاد مربو  به نخ

توجهی شده است. در مقایسۀ میزان توجه دو کشور به ابعااد ناه گاناۀ هویات      به دیگر ابعاد بی
هاای   دست آمده از کمیت توجه به ابعاد نه گانۀ هویت ملی در کتاب های به ملی، بر اسا  داده

با کشور افاانستان و حذف کتاب  نبودن در تعداد در مقایسه دورۀ متوسطۀ ایران با وجود یکسان
های ایان کشاور بیشاتر از همساایۀ      تاریخ در دورۀ اول دبیرستان، میزان توجه و تأکید در کتاب

هاای ابتادایی آشانایی نسال      اود است. شایان توجه اینکه به ابعاد پرچم و سرود ملی که قادم 
شکل چشمگیری توجاه   های دورۀ متوسطۀ افاانستان به جوان با هویت ملی اود است در کتاب

شدت غفلت شاده اسات.    های دورۀ متوسطه از این موضوع به شده است. در حالی که در کتاب
 ها باید توجه شود.      موضوعی که در فرایند تهیه و تدوین کتاب



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   200

 هاي درسی ایران و افغانستان . فراوانی نمادهاي هویت ملی در كتاب11جدول شماره 

 پرچم 
سرود 

 ملی
تقویم 
 رسمی

هاي  مکان
 تاریخی

هناار 
 بومی

لباس 
 بومی

دفاع از 
 سرزمين

هاي  جشن
 ملی

نخبگان 
و 

مشاهير 
 ملی

ان
ایر

 

 275 28 92 9 146 81 143 0 5 فراوانی
 03/14 42/1 69/4 45/0 45/7 13/4 29/7 0 25/0 درصد

ان
ست
اان
اف

 

 77 0 23 6 3 33 67 9 10 فراوانی

 30/5 0 58/1 41/0 20/0 27/2 61/4 61/0 68/0 درصد

Source: Authors 

مشخص است  که در هر دو کشور کمیت و کیفیت توجه به ابعاد هویت ملی پایین است و 
شناسای و ساپس افازایش     گذاری آموزشی مباحث هویتی با دقتی بیشتر آسایب  باید در سیاست
ر محتاوای  های هویتی دتواند توزیع متعادل موضوع های مهم در این زمینه می یابد. یکی از گام

ای که تاکنون از آن غفلت شده است. در این فرایناد توزیاع، ابعااد     های درسی باشد. نکته کتاب
ای باشد که به محتوای ایرانی و اسالمی هویت کشور توجه شود و از نظار کمای و    گونه باید به

پاساخ   یابی اسات،  یت ویژه در دورۀ نوجوانی که دورۀ هو کیفی نیازهای هویتی نسل جوان را به
 دهد. 
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