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 چکیده
 ،فتمه پایه اجتماعی مطالعات درسی کتاب در هویت هایمؤلفه به توجه میزان هدف پژوهش حاضر بررسی

کاربردی و از لحاظ روش ، بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف 8993-91نهم در سال تحصیلی  و هشتم
ها ترکیبی )اکتشافی( بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه تعلیم و تربیت گردآوری داده

ز بخش کمی نی نفر تا سطح اشباع نظری در پژوهش مشارکت داشتند؛ در 9بودند که در این پژوهش تعداد 
 هشتم و نهم به عنوان واحد تحلیل، معلمان علوم اجتماعی مناطق مختلف تهران و کتاب اجتماعی پایه هفتم

نفر از متخصصین  9شد که  استفاده برفی گلوله و هدفمند نمونه گیری روش از کیفی انتخاب شدند. دربخش
معلم ابتدایی با استفاده از  911، بخش کمیاین حوزه با استفاده از روش اشباع نظری انتخاب شدند و در 

. ابزار گردآوری کرجسی و مورگان انتخاب شدند بر اساس جدول ایمرحلهای روش نمونه گیری خوشه
 9و  سؤال 41نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامۀ محقق ساخته با  ها در بخش کیفی مصاحبهداده

محتوا  های تحلیلکاربرگو  سؤال 90محقق ساخته که مبتنی بر  پرسشنامه در بخش کیفی خرده مقیاس بود.
 لهای آمار توصیفی و استنباطی )تحلیهای پژوهش از روشبود استفاد شد در بخش کمّی با توجه به سؤال

 خانواده، یاجتماع روابط و جامعههای بخش کیفی نشان داد که مؤلفه هاییافتهتاییدی( استفاده شد.  عاملی
ان بعنو معلمان، فرد تیشخص، یشغل ندهیآ، یآموزش نظام، مدرسه، سن، جمعیارتباط لیوسا، نیوالد و

ه ب دهنده هویت شناسایی شدند و در بخش کمی نیز مشاهده شد که کتاب پایه هفتمهای تشکیلمؤلفه
آینده شغلی معلمان و ، مدرسه، جمعیوسایل ارتباط، خانواده و والدین، های جامعه و روابط اجتماعیمؤلفه

 جامعه و روابط اجتماعی و خانواده مؤلفهتاکید دارد؛ همچنین کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم نیز فقط 
های جامعه و روابط و والدین مورد توجه قرار داده است. در ضمن در کتاب علوم اجتماعی پایه نهم به مؤلفه

درسه و معلمان تاکید دارد. در تبیین این نتایج م، سن، جمعیوسایل ارتباط، خانواده و والدین، اجتماعی
 کتب درسی وزارت آموزش و پرورش تألیفریزی و کارشناسان و مؤلفان دفتر برنامهاشاره کرد که  توانمی

مشابه  هایپژوهشبا توجه به نتایج این پژوهش و های علوم اجتماعی بازنگری و اصالح کتاب در تدوین و
 .باشند را مبذول داشته تریجدیاهتمام گیری آن در شکل مؤثرو عوامل هویت به اهداف و مفاهیم 

 هویت، مطالعات اجتماعی، کتاب درسی، روابط اجتماعی :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه
و این دورانی است که  است ترین مراحل زندگی هر فردیکی از حساس، دوران نوجوانی

ست. شاید دلیل آن باشد که در این دوران های کودکی تلقی شده احتى دشوارتر از سال
شناخت هیجانی و روابط اجتماعی در ، روانشناختی، توجهی از نظر جسمیتغییرات قابل

گاه این تعبیرات چندان شدید است که اغلب والدین  (.0180، 8هایوارد) دهدفرد رخ می
تعجب ، گیر استاز اینکه نوجوانشان روزی سرحال و روزی دیگر غمگین و گوشه

نوجوان عالوه ، د و گاهی از این وضعیت شکایت دارند. این در حالی است کهنکنمی
، 0برزونسکی) باید بکوشد تا هویتی برای خود کسب کند، برکنار آمدن با همه این تغییرات

«. تم؟من کیس»واقع وی باید پاسخ مشخص را برای این سؤال قدیمی بیاید که  . در(0181
. نوجوان باید (0183، 9هوگ) یابی استنوجوان هویت یالیف اساسبنابراین یکی از تک

چنین تکلیفی در نظر برخی ، بتواند تمایزی بین خود و دیگران قائل شود؛ اگرچه
 ،اما سؤال من کیستم، روی افراد استپیش، شناسان مانند اریکسون در طول زندگیروان

 (.8994، ودرزی)گ شودطور مفصل در دوران نوجوانی پاسخ داده میبه
است که پیامدهای  شناسیروانهای مفاهیم علوم اجتماعی و هویت یکی از پایه

ریزی و برنامه، گذاریبروندادهای مختلف ازجمله نظام آموزشی و سیاست، مختلف آن
است  4ایرشتههویت مفهومی بین، دهد. در حقیقتالشعاع قرار میهای آن را تحتفعالیت

عرفان و حتی اقتصاد مورد ، اخالق، فرهنگ، تلف همچون سیاستهای مخکه در حوزه
 ناسیشروانهای علوم توجه قرار گرفته است و البته از مفاهیم و مباحث بنیادی در حوزه

های (. برجستگی این مفهوم در برنامه8994، و علوم اجتماعی نیز هست )گودرزی
سروکار دارد که در حال گذار از  که طبعاً با نوجوانانی، 1آموزشی و درسی مقطع متوسطه

بسیار بیشتر از سایر مقاطع تحصیلی است؛ ، باشندمراحل حساس رشد هویت خود می
یافتن پاسخی عملی به این سؤال است ، زیرا یکی از تکالیف عمده نوجوانان در جامعه

ی ترجمه یاسای، 8993)، کانجر و کارول، هوستون، کیگان ؛هنری، .)ماسن« من کیستم؟»که 
کمک به ، های آموزشی(. دقیقاً به همین علت است که یکی از وظایف مهم نظام8990
از نظام آموزش ، . در حقیقتاست آموزان جهت رشد موزون و مناسب هویت خوددانش

که هستند و بدان خود را چنان»آموزان کمک کند رود که به دانشو پرورش انتظار می
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، هادرستی بشناسند و شیوه زندگی خود را بر اساس تواناییبه، توانند باشندگونه که می
مدت و بلندمدت و در راستای تحقق باورها و میان، مدتهای کوتاههدف، استعدادها

 (..899، آبادی)لطف« سازماندهی کنند، آرزوهایی که دارند
 آموز تأثیرگذارتواند بر هویت دانشعنصر مهمی که می، در حیطه آموزش و پرورش

افکار  ،ای پردوام برای انتقال اصول و مفاهیمعنوان رسانهباشد کتاب درسی است. کتاب به
آموزان نقش مهمی دارد. در ها و تصویرسازی ذهنی در یادگیری اجتماعی دانشو اندیشه

 ،های آغازین تحصیلویژه در سالهای آموزشی بهاغلب کشورها و تقریباً در تمام نظام
 در، عنوان یک رسانه آموزشی اتکا داردهای درسی بهرورش بر کتابمراکز آموزش و پ

های وحدت و هویت ملی در کتاب»پژوهشی با عنوان ، (0181) 8کورس، همین راستا
ز انجام داد یک تحلیل محتوا ا «درسی کیس و اهلی برای دانش آموزان دبیرستانی در کنیا

تسابی های اکمنظور تقویت ارزشکه به های درسی دانش آموزان دبیرستانی نشان دادکتاب
وحدت و تقویت حس هویت ملی الزم است محتوای ، در جهت توسعه شهروندی

 های درسی مورد نیاز برای توسعه ملی بهبود پیدا کند.کتاب
مؤلفین و ، ریزان درسیها که برای برنامهنوعی از تحلیل، بر همین اساس

 ر مفید و ضروری است تحلیل محتوایی است. اینهای درسی بسیاگیرندگان برنامهتصمیم
 شدهباورها و کلیه اجزاء مطرح، هانگرش، اصول، کند تا مفاهیمها کمک مینوع تحلیل

مورد بررسی عملی قرار گرفته و با اهداف برنامه درسی مقایسه ، در قالب دروس کتاب
سمی فرهنگی ازجمله رسد دستگاه ربه نظر می(. 8999، و ارزشیابی شوند. )یارمحمدیان

های هویتی دچار ناتوانی شده است. نظام آموزش و پرورش در انتقال آموزه
خصوص کتب حوزه علوم انسانی بهدر آموزش  بر گذاران فرهنگی با تمرکزسیاست

؛ دانآموزان غفلت کردهیابی دانشدرسی بر نگاه ایدئولوژیک از رسالت اصلی هویت
ام از نگرش و انسج، مقطع متوسطه بعد از اتمام تحصیالت آموزای که یک دانشگونهبه

هویتی آموزان دچار بیهویتی قابل قبولی برخوردار نیست. اگر نگوییم بخشی از دانش
ه کنند. بخاطر به هویت ایرانی ناتوان عمل میتوان ادعا کرد که آنان در تعلقمی، اندشده

مچون سایر جوامع در معرض رسد در عصر حاضر نسل جوان جامعه ما هنظر می
علوم ای و جهانی قرار دارد. در کتاب درسی منطقه، ملی، های چهارگانه: محلیهویت

 تنها نسبت نه، گیردآموزان را در برمیای از هویت پذیری دانشکه بخش عمده اجتماعی
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 آن هویت جهانی و از بلکه هویت محلی و بعد، نگاه مطلوبی اتخاذ نشدهملّی به هویت 
رو در این پژوهش ما به دنبال پاسخگویی از این .گرفته است ای نیز مورد غفلت قرارمنطقه

های هویت در کتاب درسی مطالعات میزان توجه به مولفه»به این سؤال هستیم که 
 «.هشتم و نهم چگونه است؟، اجتماعی پایه هفتم

 روش
 های هویت در کتابمولفهبا توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به 

بود؛ روش  8993-91هشتم و نهم در تحصیلی ، درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم
کمی( از نوع -)کیفی 8آمیخته، کاربردی؛ برحسب نوع داده، پژوهش برحسب هدف

ها و یا مقطعی و برحسب روش گردآوری داده، اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده
شامل  ،پیمایشی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش-صیفیتو، ماهیت و روش پژوهش

خبرگان حوزه تعلیم و تربیت بودند و در بخش کمی نیز معلمان علوم اجتماعی مناطق 
هشتم و نهم به عنوان واحد تحلیل انتخاب ، مختلف تهران و کتاب اجتماعی پایه هفتم

مند و گلوله برفی گیری هدفشدند. حجم نمونه در بخش کیفی از طریق روش نمونه
در پژوهش مشارکت  0نفر تا سطح اشباع نظری 9انتخاب شدند و در این پژوهش تعداد 

ری گیداشتند؛ در بخش کمی نیز با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه
 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 911تعداد  ایمرحلهای خوشه

که با روش نمونه گیری هدفمند انجام شد و شامل  گیری در بخش کیفیروش نمونه
ه حداقل ها کروان شناسی و مشاوره( دانشگاه)های رشته علوم تربیتی متخصصان گرایش

دارای مرتبه علمی استادیار پایه پنج و دارای حداقل یک کتاب یا دو مقااله در این حوزه 
 نهگروه نمو تیجنس یصد فراوانو در یفراوان زانیم نفر انتخاب شدند. 9بودند به تعداد 

درصد آنها  1.درصد گروه نمونه را مردان و  90 در بخش کیفی به این صورت بود که
در زمینه رتبه علمی فراوانی نشان داد که بیشترین . دادندیم لیرا کارشناسان زن تشک

 شیاریپس از آن اساتید با رتبه دان، درصد 49دارای مرتبه استادیاری با ، متخصصاندرصد 
 درصد کل حجم نمونه 01دارای رتبه استادی با  متخصصاندرصد و کمترین درصد  98 با

 یراوانف نیشتریب داد کهسنوات خدمت نشان فراوانی و درصد  یفراوانبودند. بررسی 
متخصصان با  بیسال و پس از آن به ترت 01-01متعلق به متخصصان با سنوات خدمت 
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متعلق به متخصصان با سنوات  یفراوان نیو کمتر، رندقرار دا سال 81-81سنوات خدمت 
در بخش  گروه نمونه تیجنس یو درصد فراوان یفراوان زانیم سال است. 1-81خدمت 

 لیتشک اندرصد را زن 41درصد گروه نمونه را مردان و  10 کمی به این صورت بود که
روه بیشترین درصد گ ی در زمینه تحصیالت نشان داد کهفراوان فراوانی و درصد. دادندیم

پس از معلمان با تحصیالت ، درصد 49دارای تحصیالن کارشناسی ارشد با ، نمونه
درصد  89دارای مدرک د کتری با  متخصصاندرصد و کمترین درصد  91 کارشناسی با

 یفراوان نیشتریب داد کهسنوات خدمت نشان فراوانی و درصد  یفراوانکل بودند. بررسی 
با سنوات  علمانم بیبه ترت و پس از آن سال 01-01ا سنوات خدمت ب معلمانمتعلق به 
با سنوات خدمت  معلمانمتعلق به  یفراوان نیقرار دارند و کمترسال  81- 81خدمت 
 بود.سال  81تا  1بین باالتر از 

های نیمه ساختار یافته بود که از شامل ابزار پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه
( تدوین 0188هویت برزونسکی ) هایسبکپاسخ بر مبنای نظری تشریحی باز  سؤال 80

 روان شناسی و)ابزار با استفاده از روش دلفی و براساس نظر متخصصان  روایی شد.
لحاظ صوری و محتوایی بررسی و مورد تأیید واقع شد. پایایی ابزار نیز با  به( مشاوره

همبستگی  و سؤاالتتگی درونی منظور بررسی همبساستفاده از ضریب آلفای کرونباخ به
است که بر این اساس با توجه به نتیجه با کل مجموعه محاسبه شده سؤاالتهر یک 

بدست آمد. در بخش کمی ابزار پژوهش پرسشنامه  13/1حاصله از ضریب آلفای کرانباخ 
، مدرسه، سن، خانواده، )جامعه مؤلفهخرده  9و  سؤال 41محقق ساخته بود که دارای 

وسایل ارتباط جمعی( بود که بر اساس  شغلی و آینده، شخصیت، معلم، موزشیآ نظام
 ا خیلیموافقم ت از خیلی ایدرجههویت برزونسکی در طیف لیکرت پنج  هایسبکنظریه 

. برای پایایی شودمینمره گذاری  4از صفر تا  گذاریانکه نمره  شدمیمخالفم درجه بندی 
 محاسبه گردید. 18/1ده شد که پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفا

 پرسشنامه درونی سؤاالت . نتایج آزمون کرونباخ جهت بررسی همسانی1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد افراد تعداد سؤال پرسشنامه
 3.9/1 911 1 اجتماعی روابط و جامعه

 349/1 911 1 خانواده و والدین
 301/1 911 1 جمعیوسایل ارتباط

 314/1 911 4 سن
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 آلفای کرونباخ تعداد افراد تعداد سؤال پرسشنامه
 311/1 911 1 رسهمد

 384/1 911 4 نظام آموزشی
 390/1 911 4 آینده شغلی

 343/1 911 4 شخصیت فرد
 118/1 911 1 معلمان

 198/1 911 48 کل

شان ن مورد استفاده هایپرسشنامهحاصل از بررسی پایایی  8به طور کلی نتایج جدول 
ین به منظور تعی .است قبولی داد که ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده در حد قابل

ان داد مدل تحلیل عاملی تاییدی نش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد
و ضرایب  (8/.9 از باالتر t-value داری )مقدارمعنی ضرایب پرسشنامه عامل 9که هر 

 در هر t مقدار بارهای عاملی بودن را نشان دادند که نشاندهنده معنادار 09/1مسیر باالی 
 آمده است. 0برازش این مدل در جدول  هایشاخصبود. همچنین  مسیر

 . شاخصهای برازش مدل عاملی2جدول 

 ارزیابی شاخص برازش مقدار مشاهده شده دامنه مورد قبول شاخص برازش
df/0χ 9≥ 11/0 مناسب 

IFI 9/1< 94/1 مناسب 

RFI 9/1< 98/1 مناسب 

RMSEA 11/1> 114/1 مناسب 

SRMR 11/1> 1../1 مناسب 

CFI 9/1< 94/1 مناسب 

NNFI 9/1< 99/1 مناسب 

 کندمی تأییدبرازش مدل را  (df/0χشاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی )
Df /0χ  خطای ریشه  .هاستدادهاست و به معنی برازش مدل با  9که این عدد کمتر از

دوم میانگین مربعات باقی مانده و ریشه  114/1( برابر RMSEA)ی میانگین تقریب مجذور
(SRMR برابر با )و در نتیجه  است ترکوچک( 11/1که از میزان مالک ) است 1/..1

نیز از  RFI و IFI ،CFI ،NNFIهای و در نهایت شاخص .کندمیبرازش مدل را تأیید 
 یهاشاخص مجموع گرفتن نظر در با و مجموع درهستند.  تربزرگ (9/1مالک مورد نظر )
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روش  .گیردقرار می تأیید مورد عاملی پرسشنامهبرازنده بودن مدل  شده محاسبه رازشب
ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد تحلیل داده

 ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی )تحلیلبود؛ همچنین در بخش کمی تحلیل داده
 شد.عاملی تائیدی( انجام 

 هایافته
های هویت دانش آموزان برای کتاب علوم که مؤلفه سؤالبه منظور پاسخ گویی به این 

از روش پژوهش کیفی و از ابزار مصاحبه با اجتماعی مقطع متوسطه اول کدامند؟ 
هویت در  هایشناسایی مؤلفه برای، ساختاریافته استفاده شد. لذامتخصصان به شیوه نیمه

 هویت هایمؤلفه شد کهدر مصاحبه پرسیده میاجتماعی پایه نهم  درسی علوم کتاب
، طی فرآیند مصاحبهدانش آموزان برای کتاب علوم اجتماعی مقطع متوسطه کدام است؟ 

 هوبتهای کالمی موجود اهم گزاره. ها اشاره کردندمتخصصان به طیف وسیعی از مؤلفه
نظران به این سؤال مشاهده در پاسخ هر یک از صاحب 9جدول در کتاب درسی در 

 شود.می

 سؤال اول پژوهش و مفاهیم شناسایی شده نظران بهپاسخ هر یک از صاحب. 3جدول 

 متن
مصاحبه 

 شونده
 کد

 بستر اجتماعی 8 کنندمیدانش آموزان در بستر اجتماع زندگی 
ت یگیری هوزیادی بر شکل تأثیرتوانند ها با همدیگر میو نحوه برخورد آن والدین

 دانش آموزان( داشته باشد) فرزاندانمثبت 
 تعامل والدین 0

ت گیری هویزیادی بر شکل تأثیرتوانند ها با همدیگر میو نحوه برخورد آن والدین
 دانش آموزان( داشته باشد) فرزاندانمثبت 

4 
نحوه برخورد 

 والدین
نندگان گیری هویت جامعه بی بدیل است که گرداهای جمعی در شکلنقش رسانه

ت گیری هویریزی مناسب نسبت به ترویج و شکلهای جمعی باید با برنامهرسانه
 مثبت کودکان )دانش آموزان( احساس مسئولیت کنند.

1 
وسایل 

 جمعیارتباط

ها دانش آموزان در دوران نوجوانی مسائل هویتی را که والدین و یا مربیان آن معموالً
 دپسندنمیرا بیشتر  کنندمی تأیید

 رشد سنی 9

 0 پس والدین و مربیان باید به این امر واقف باشند و از دانش آموزان نظر خواهی کنند
رفتار والدین و 

 معلمان
 مدرسه 1 گیری هویت دانش اموزان دارندبا توجه به اینکه مدرسه نقشی حیاتی در شکل
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 متن
مصاحبه 

 شونده
 کد

ه با سیستم نمر چون در جامعه ایرانی دانش آموزان از کالس اول ابتدایی مجبورند که
د در توانکه این امر می، بینندنمیپیش بروند و لذا محیط مدرسه را محیط مناسبی 

گذار باشد. از این رو باید سیستم آموزشی  تأثیرآسیب پذیری هویتی دانش آموزان 
 نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

. 
نظام  تأثیر

 آموزشی

 رابطه با اطرافیان 1 گیردمیفیان شکل هویت اجتماعی دانش آموزان در ارتباط با اطرا
گذاری بر  تأثیرچه افرادی در اطراف کودک وجود داشته باشند که عالوه بر 

( شغل مناسب) مناسبیگیری هویت دانش آموزان از جایگاه اجتماعی شکل
 باشند؟ برخوردار

 روابط با اطرافیان 8

 یشتر احتمال دارد که فردیب کندمیفردی که در شهری مذهبی مثل قم یا یزد زندگی 
 معتقد باشد

3 
محیط کاری و 

 مکانی

 4 گیردمیهویت انسان/ کودک و دانش آموز در جامعه شکل 
موقعیت و بستر 

 جامعه

 1 گیردمیبخش اعظم این هویت در مدرسه/ دبیرستان و دانشگاه شکل 
حضور در 

 مدرسه
مسائل جامعه در قالب های درسی و چگونکی پرداختن به بنابراین محتوای کتاب

 گذار تأثیرتواند در نیک فرجامی و بد فرجامی دانش آموزان های درسی میکتاب
 باشد.

. 
محتوای کتاب 

 درسی

سازمان اجتماعی که بعد از خانواده در  ترینبنیانیعنوان آموزش و پرورش به
ه نگذار هست نقش بسیار حساسی در این زمی تأثیرگیری هویت دانش آموزان شکل

 دارد
1 

ارتباط با نظام 
 آموزشی

 خانوده تأثیر 9 کنندهویت هر شخص شامل اسم و عنوان اوست. اسم او را خانواده تعیین می
 مثالً شخص کندمیاجتماعی شخصی تعیین  رفتارهایعنوان را جامعه با توجه به 

 کاسب است. ویا، کارمند، رئیس جمهور
 حضور در جامعه 0

 ،دستخوش تغییرات است برای شخص یک روز دانش آموزهویت در طول زندگی 
 روز دانشمند است. یک، دانشجو

8 
روند و شرایط 

 سنی
 نحوه زندگی 0 سبک زندگی روی هویت فرد اثر دارد
 موقعیت شغلی 9 کندمیفرد عنوان و هویت خود را از شغل دریافت 

 محتوا درسی . دارد تأثیردرسی در شخصیت انسان  هایکتاب
یک عنوان و هویت ، دانشگاه و کسب، مدرسه، ص از طریق یک سخنرانیشخ

 .گیردمیاجتماعی را به خود 
3 

ارتباطات  تأثیر
 اجتماعی

مراحل حضور در مدرسه و تحصیل برای وی بصورت عادت درامد به  آنکهپس از 
که زندگی یعنی از حفظ کردن مقادیری اطالعات  آموزدمیسادگی آن را ادامه داده و 

 ها نیست.گفته شده در کتاب
 حضور درمدرسه 1

 تربیت تأثیر 1 گیری است تربیت اوستکه هویت نوجوان تحت شکل هاییآیتمترین از مهم
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 متن
مصاحبه 

 شونده
 کد

 9 هویت از ابتدا از ابعاد خانواده اغاز شده
حضور در 

 خانواده
و در رشد شخصیتی  شودمیداده  هاییآموزشاز اجتماع به شخص طبق یک سری 

ا بازشتی ناهنجاری اجتماع آشن شودمیمثبت داشته و باعث  تأثیرجتماعی و هویت ا
 شده و ازآن ها دوری جسته و هویت خوب و مثبتی برای خود کسب کند.

 بستر اجتماعی 0

نوجوان دچار سردر گمی شود وبه اصطالح  گرددمیترین عواملی که موجب از مهم
دانش آموز دوره ابتدایی با ، امروزهویت خود را گم کند این است که نظام آموزشی 

سیستم توصیفی مواجه است وتا کالس ششم ابتدایی با این سیستم همراه ست ولی 
هویتی که در دوره  آموزیعنی دانش  شودمی اینمرهدوره دبیرستان سیستم  در

ابتدایی با توجه به روند آن گرفته و با خود عجین کرده است ولی در دوره دبیرستان 
اشد تواند بونمی داند متوجه سیستم نمره چه چیزی می شودمیم نمره مواجه باسیست

 .شودمیاز این جهت بیشترین آسیب را در دوره دبیرستان متحمل 

8 
سیستم نمره دهی 

 نظام آموزشی

جادارد که نظام آموزشی یک روند خاص را درپیش گیرد بطوری که نوجوان به این 
 کشیده نشود. هاچالش

8 
ت نظام نوسانا

 آموزشی
 خود شخص 9 هویت هر شخص به موجودیت و فردیت او بستگی دارد

 تعامل درون 4 است از خانواده متأثرهویت 
 روابط در اجتماع . است از اجتماع متأثر

 9 اعتقادات بدوی شخص تاثیردارد. و، هاارزش، عواملی همچون پذیرش فرهنگها
مسائل فرهنگی 

 جامعه

 1 کندیمصورت حضوری نقش آفرینی معلم و استاد است که به الگوهاهترین یکی از ب
الگوپذیری از 

 معلم

 4 کندیمصورت مجازی نقش آفرینی معلم و استاد است که به الگوهایکی از بهترین 
پذیری از  تأثیر

 فضا مجازی

 0 گیرندمیدانش آموزان با معلم خودشان انس 
خوگیری از 

 معلمان
کلمات و رفتار او را بکار  کنندمیو سعی  دهندمیورد تجزیه و تحلیل قرار معلم را م

 ببرند و الگو قراردهند
9 

عنوان معلم به
 یک الگو

عنوان یک الگو دانش آموز را ممکن است دچار بحران و یا نقش نظام آموزشی به
 تقویت هویتی نماید

9 
چالش نظام 

 آموزشی
به بهترین رت کندمیعداد و توانایی که دارد سعی زمانی که نوجوان با توجه به است

از  ولی بعد، کنکور را کسب نماید و در بهترین دانشگاه مشغول به تحصیل شود
فراغت از تحصیل نتواند جایگاه و شغل خود را پیدا نماید دچار سردرگمی و گیجی 

 .شودمی

 ابهامات شغلی 8
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 متن
مصاحبه 

 شونده
 کد

را مالک رفتاری خود قرار نوجوان دوست دارد یک قهرمان و یک شخصیت برتر 
شخصیت سازی معلم و استاد ، دهد و مثل او عمل کند. اینجا عاملی که مهم است

 تواند الگوی آن هاشود.است که می
0 

الگو گرفتن از 
 معلمان

ه پدر و مادر روحانی هستند یعنی اینک، سپس تبدیل به الهه گردد. بارها شنیدیم معلم
 داثر مستقیم دارن هابچهدرروح 

1 
اثر مستقیم رفتار 

 معلم
خداوند معتال طبیعت اولیه را مرحمت فرموده است و این طبیعت ثانویه است که 

 توسط معلم هدیه می شودو باید با طبیعت اولیه هماهنگ باشد.
 رفتار معلمان 9

 تماعیرسانه اج 8 توانند در این زمینه نقش آفرینی کنند.عنوان برترین الگو میهای جمعی بهرسانه
 تربیتی خاص و هایبرنامهوظیفه رسانه جمعی این است که بتواند از طریق ایجاد 

شخصیت و راه خود را ، آموزشی درست به نوجوان کمک نماید و او بتواند هویت
 پیداکند.

1 
رسانه  هایبرنامه

 اجتماعی

 شخصیت فرد 9 توانند یکدیگر را پوشش دهند.هویت و شخصیت می

 9 .کندمیو رشد پیدا  شودمیسازمان یافته ، هویت فردیعنی شخصیت و 
پذیری از  تأثیر

 شخصیت
که معلم باید با خود سازی کامل سرکالس درس حاضر باشد این کالس ممکن 

جامعه و رسانه جمعی باشد وظیفه الگو بسیار مهم ، اداره، است کالس درس مدرسه
 و خطیر است.

 رفتار معلمان 1

به طیف  نه گانههای نظران در مصاحبهصاحب، دهدنشان می 9همانگونه که جدول 
ی بندی و شناسایمنظور جمعاند. بهکردهاشاره هویت سازمانهای وسیعی از مؤلفه نسبتاً
شده ارائه 4در جدول  شدهکدها )مفاهیم( شناسایی، هویتهای( مقوله) اصلیهای مؤلفه

 گردد.های اصلی شناسایی میمؤلفه و در مرحله بعد

 نظران. کدها )مفاهیم( شناسایی شده از مصاحبه با صاحب4جدول 

 مفاهیم اصلی کد
 بستر اجتماعی

 جامعه و روابط اجتماعی

 رابطه با اطرافیان
 روابط با اطرافیان

 موقعیت و بستر جامعه
 حضور در جامعه

 ارتباطات اجتماعی تأثیر
 بستر اجتماعی

 روابط در اجتماع
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 مفاهیم اصلی کد
 ل فرهنگی جامعهمسائ

 تعامل والدین

 خانواده و والدین

 نحوه برخورد والدین
 رفتار والدین و معلمان

 خانوده تأثیر
 نحوه زندگی

 حضور در خانواده
 تعامل درون خانوده

 جمعیوسایل ارتباط

 جمعیوسایل ارتباط
 پذیری از فضا مجازی تأثیر

 رسانه جمعی
 یرسانه جمع هایبرنامه

 رشد سنی
 سن

 روند و شرایط سنی
 مدرسه

 حضور در مدرسه مدرسه
 حضور درمدرسه

 چالش نظام آموزشی

 نظام آموزشی

 نظام آموزشی تأثیر
 محتوای کتاب درسی
 ارتباط با نظام آموزشی

 سیستم نمره دهی نظام آموزشی
 نوسانات نظام آموزشی

 محتوا درسی
 تربیت تأثیر

 شغلی موقعیت
 محیط کاری و مکانی آینده شغلی

 ابهامات شغلی
 خود شخص

 شخصیت فرد شخصیت فرد
 پذیری از شخصیت تأثیر
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 مفاهیم اصلی کد
 الگوپذیری از معلم

 معلمان

 خوگیری از معلمان
 عنوان یک الگومعلم به

 الگو گرفتن از معلمان
 اثر مستقیم رفتار معلم

 رفتار معلمان

 ارائه شده است 8هایی پژوهش در شکل در این راستا مدل ن

 

 . مدل نهایی پژوهش1شکل 

هویت

معلمان

شخصیت 
فرد

جامعه و 
روابط 

اجتماعی

مدرسه

سن
وسایل 
ارتباط 
جمعی

خانواده و 
والدین

نظام 
آموزشی

یآینده شغل
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ل عاملی از تحلی، مورد استفاده در پژوهش حاضر برای بررسی ساختارعاملی پرسشنامه
ها در ادامه ارائه تاییدی استفاده شد که نتایج بدست آمده برای هر یک از پرسشنامه

 شود.می

 

 ضرایب استاندارد . تحلیل عاملی تاییدی در حالت2شکل 
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دهد. حالت ضرایب استاندارد را نمایش می مدل تحلیل عاملی تاییدی در 0شکل 
مقدار پارامتر برآورد شده برای هریک از متغیرها نشان دهنده قدرت بار عاملی هر متغیر 

 روی عامل مرتبط با آن است.

 

 داری. تحلیل عاملی تاییدی در حالت ضرایب معنی3شکل 
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 را نمایش داریحالت ضرایب معنی در تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامهمدل  9شکل 
در  .است مسیر هر برای t-value مقدار نشانگر مسیرها روی بر موجود دهد. اعدادمی

 ،دهنده هر مؤلفه در حالت ضرایب استانداردتشکیل سؤاالتادامه بارهای عاملی مربوط به 
 ها ارائه شده است.ر یک از آنو سطح معنی داری ه tبه همراه آماره 

 مربوط به مؤلفه جامعه و روابط اجتماعی سؤاالت. بارهای عاملی 5جدول 

 سطح معنی داری t آماره ضریب استاندارد سؤال شماره
8 4./1 89/1 18/1 
0 41/1 11/3 18/1 
9 .8/1 18/88 18/1 
4 .1/1 94/81 18/1 
1 41/1 91/3 18/1 

مؤلفه جامعه و روابط اجتماعی  سؤاالتی عاملی مربوط به نتایج بارها 1در جدول 
و سطح معنی داری مربوط به هر یک از  tدر حالت ضرایب استاندارد به همراه آماره 

ارائه شده است. با توجه به نتایج ارائه شده تمامی بارهای عاملی در سطح آلفای  سؤاالت
 .است معنی دار 18/1

 مربوط به مؤلفه خانواده و والدین تسؤاال. بارهای عاملی 6جدول 

 سطح معنی داری t آماره ضریب استاندارد سؤال شماره
. 19/1 34/9 18/1 
3 13/1 10/81 18/1 
1 11/1 84/9 18/1 
9 11/1 01/81 18/1 
81 19/1 18/9 18/1 

مؤلفه خانواده و والدین در حالت  سؤاالتنتایج بارهای عاملی مربوط به  . جدولدر 
ارائه  سؤاالتو سطح معنی داری مربوط به هر یک از  tیب استاندارد به همراه آماره ضرا

معنی  18/1شده است. با توجه به نتایج ارائه شده تمامی بارهای عاملی در سطح آلفای 
 .است دار
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 جمعیمربوط به مؤلفه وسایل ارتباط سؤاالتبارهای عاملی  .7جدول 

 سطح معنی داری t آماره ضریب استاندارد سؤال شماره
88 14/1 98/9 18/1 
80 19/1 91/81 18/1 
89 4./1 93/1 18/1 
84 10/1 19/9 18/1 
81 99/1 10/3 18/1 

ر د، جمعیمؤلفه وسایل ارتباط سؤاالتنتایج بارهای عاملی مربوط به  3در جدول 
، سؤاالتهر یک از و سطح معنی داری مربوط به  tحالت ضرایب استاندارد به همراه آماره 

 18/1شده است. با توجه به نتایج ارائه شده تمامی بارهای عاملی در سطح آلفای  ارائه
 .است معنی دار

 مربوط به مؤلفه سن سؤاالت. بارهای عاملی 8جدول 

 سطح معنی داری t آماره ضریب استاندارد سؤال شماره
8. 90/1 94/1 18/1 
83 .4/1 43/88 18/1 
81 .1/1 04/80 18/1 
89 44/1 .1/3 18/1 

حالت ضرایب  در، مؤلفه سن سؤاالتنتایج بارهای عاملی مربوط به  1در جدول 
ارائه شده  سؤاالتو سطح معنی داری مربوط به هر یک از  tاستاندارد به همراه آماره 

 معنی دار 18/1است. با توجه به نتایج ارائه شده تمامی بارهای عاملی در سطح آلفای 
 .است

 مربوط به مؤلفه مدرسه سؤاالت. بارهای عاملی 4جدول 

 سطح معنی داری t آماره ضریب استاندارد سؤال شماره
01 14/1 99/9 18/1 
08 19/1 18/81 18/1 
00 .1/1 31/81 18/1 
09 19/1 8./9 18/1 
04 .1/1 .8/81 18/1 
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در حالت ضرایب ، مدرسه مؤلفه سؤاالتنتایج بارهای عاملی مربوط به  81در جدول 
ارائه شده  سؤاالتو سطح معنی داری مربوط به هر یک از  tاستاندارد به همراه آماره 

 معنی دار 18/1است. با توجه به نتایج ارائه شده تمامی بارهای عاملی در سطح آلفای 
 .است

 مربوط به مؤلفه نظام آموزشی سؤاالت. بارهای عاملی 11جدول 

 سطح معنی داری t آماره یب استانداردضر سؤال شماره
01 10/1 .1/9 18/1 
0. .4/1 91/80 18/1 
03 13/1 18/81 18/1 
01 19/1 99/88 18/1 

 حالت در، آموزشی مؤلفه نظام سؤاالتنتایج بارهای عاملی مربوط به  81در جدول 
ارائه  ؤاالتسو سطح معنی داری مربوط به هر یک از  tضرایب استاندارد به همراه آماره 

معنی  18/1شده است. با توجه به نتایج ارائه شده تمامی بارهای عاملی در سطح آلفای 
 .است دار

 مربوط به مؤلفه آینده شغلی سؤاالت. بارهای عاملی 11جدول 

 سطح معنی داری t آماره ضریب استاندارد سؤال شماره
09 18/1 34/9 18/1 
91 49/1 44/9 18/1 
98 11/1 18/81 18/1 
90 10/1 91/9 18/1 

 حالت در، شغلی مؤلفه آینده سؤاالتنتایج بارهای عاملی مربوط به  88در جدول 
ارائه  سؤاالتو سطح معنی داری مربوط به هر یک از  tضرایب استاندارد به همراه آماره 

ی معن 18/1شده است. با توجه به نتایج ارائه شده تمامی بارهای عاملی در سطح آلفای 
 .است دار
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 مربوط به مؤلفه شخصیت فرد سؤاالت. بارهای عاملی 12جدول 
 سطح معنی داری t آماره ضریب استاندارد سؤال شماره

99 41/1 10/1 18/1 
94 .9/1 99/88 18/1 
91 4./1 39/1 18/1 
9. 40/1 93/3 18/1 

 

 مقوله درصد فراوانی شاخص های از متننمونه
 9 و 0های صفحه عکس

 
 31/9 4 رابطه در جامعه

جامعه و 
روابط 
 اجتماعی

 کنم که همسایگان آزرده نشوندام طوری رفتار میدر محل زندگی
 (9، )ص

 98/3 9 احترام افراد جامعه

های اجتماعی همکاری و مشارکت کنند و مانند اعضای در فعالیت
ر وپیشرفت علمی و فرهنگی و امنیت و آبادانی کش دیگر جامعه برای

 (9، )ص خود گام بردارند
 9/84. . همکاری در اجتماع

 صورت گروهی و اجتماعی زندگی کرده و پیها همواره بهانسان
 تولید را خود موردنیاز چیزهایهمه تنهاییبهتوانند که نمی اندبرده

 (99، )ص کنند
 9/84. . حضور در جامعه

اهر و خویشان ارتباط ما از ابتدای تولد با مادر و پدر و برادر و خو
 (0، )ص کنیمبرقرار می

روابط اعضای 
 خانواده

0 13/4 
خانواده و 

احترام بگذارم و هرگز نباید با پدر و  اممیدانم باید به اعضای خانواده والدین
 (1، )ص و گستاخی صحبت کنم مادر با تندی

احترام به اعضای 
 خانواده

4 31/9 

سرعت و حمل و نقل همه بهامروزه با گسترش وسایل ارتباطی 
 (09، )ص توانند از اخبار حوادث در مناطق مختلف آگاه شوندمی

رسانی نقش اطالع
 وسایل

0 13/4 
وسایل 

 جمعیارتباط
 سن 1 1  

هایمان رویم و آنجا نیز هرروز با معلمان و همکالسیمدرسه می
 (0، )ص ارتباط داریم

ارتباط با اعضای 
 مدرسه

4 31/9 
 مدرسه

 31/9 4 نظم در مدرسه (1، )ص کنمررات و نظم کالس و مدرسه را رعایت میمق
 13/4 0 مشارکت در مدرسه 9های صفحه عکس

 نظام آموزشی 1 1  
 صورت گروهی و اجتماعی زندگی کرده و پیها همواره بهانسان

 تولید را خود موردنیاز چیزهایهمه تنهاییبهتوانند اند که نمیبرده

 (99، ص) کنند
 آینده شغلی 98/3 9 داشتن شغل

 شخصیت فرد 1 1  
 معلمان 13/4 0 های معلمراهنمایی (1)ص  کنمهای معلم گوش میبه توصیه

  811/1 48  کل
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مؤلفه شخصیت فرد در حالت  سؤاالتنتایج بارهای عاملی مربوط به  80در جدول 
ارائه  سؤاالتربوط به هر یک از و سطح معنی داری م tضرایب استاندارد به همراه آماره 

معنی  18/1شده است. با توجه به نتایج ارائه شده تمامی بارهای عاملی در سطح آلفای 
 .است دار

 مربوط به مؤلفه معلمان سؤاالت. بارهای عاملی 13جدول 

 سطح معنی داری t آماره ضریب استاندارد سؤال شماره
93 10/1 1./81 18/1 
91 41/1 04/9 18/1 
99 19/1 99/81 18/1 
41 44/1 94/1 18/1 
48 19/1 01/81 18/1 

 حالت ضرایب در، مؤلفه معلمان سؤاالتنتایج بارهای عاملی مربوط به  89در جدول 
ارائه شده  سؤاالتو سطح معنی داری مربوط به هر یک از  tاستاندارد به همراه آماره 

 معنی دار 18/1های عاملی در سطح آلفای است. با توجه به نتایج ارائه شده تمامی بار
 .است
های هویت در کتاب درسی منظور پاسخگویی به سؤال میزان توجه به مؤلفهبه

 ،با بررسی کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم است؟ چگونه، مطالعات اجتماعی پایه هفتم
، مشناسایی کردیتر بودند را های هویت نزدیکهایی که ازلحاظ معنایی به مقولهشاخص

ها معنایی بین شاخص ارتباط، های هر مؤلفهبندی و جایگذاری شاخصیعنی مبنای طبقه
 ارائه شده است. 84ها بود که در زیر در قالب جدول با مؤلفه

 ها و مقوالت استخراج شده کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم. شاخص14جدول 
 لهمقو درصد فراوانی شاخص های از متننمونه

 31/9 4 رابطه در جامعه 9و  0های صفحه عکس

جامعه و 
روابط 
 اجتماعی

 ،)ص کنم که همسایگان آزرده نشوندام طوری رفتار میدر محل زندگی
9) 

احترام افراد 
 جامعه

9 98/3 

های اجتماعی همکاری و مشارکت کنند و مانند اعضای در فعالیت
امنیت و آبادانی کشور  پیشرفت علمی و فرهنگی و دیگر جامعه برای

 (9، )ص خود گام بردارند

همکاری در 
 اجتماع

. .9/84 
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 لهمقو درصد فراوانی شاخص های از متننمونه
 صورت گروهی و اجتماعی زندگی کرده و پیها همواره بهانسان

 کنند تولید را خود موردنیاز چیزهایهمه تنهاییبهتوانند که نمی اندبرده
 (99، )ص

 9/84. . حضور در جامعه

و پدر و برادر و خواهر و خویشان ارتباط  ما از ابتدای تولد با مادر
 (0، )ص کنیمبرقرار می

روابط اعضای 
 خانواده

0 13/4 
خانواده و 

احترام بگذارم و هرگز نباید با پدر و  اممیدانم باید به اعضای خانواده والدین
 (1، )ص و گستاخی صحبت کنم مادر با تندی

احترام به اعضای 
 خانواده

4 31/9 

سرعت سترش وسایل ارتباطی و حمل و نقل همه بهامروزه با گ
 (09، )ص توانند از اخبار حوادث در مناطق مختلف آگاه شوندمی

رسانی نقش اطالع
 وسایل

0 13/4 
وسایل 

 جمعیارتباط
 سن 1 1  

هایمان ارتباط رویم و آنجا نیز هرروز با معلمان و همکالسیمدرسه می
 (0، )ص داریم

ارتباط با اعضای 
 سهمدر

4 31/9 

 31/9 4 نظم در مدرسه ( 1، )ص کنممقررات و نظم کالس و مدرسه را رعایت می مدرسه

 9های صفحه عکس
مشارکت در 

 مدرسه
0 13/4 

  1 1 
نظام 

 آموزشی
 صورت گروهی و اجتماعی زندگی کرده و پیها همواره بهانسان

 تولید را خود موردنیاز چیزهایهمه تنهاییبهتوانند اند که نمیبرده

 (99، )ص کنند
 آینده شغلی 98/3 9 داشتن شغل

  1 1 
شخصیت 

 فرد

 (1)ص  کنمهای معلم گوش میبه توصیه
های راهنمایی
 معلم

 معلمان 13/4 0

  811/1 48  کل

 ،شود در کتاب درسی علوم اجتماعی پایه هفتممشاهده می 84طور که در جدول همان
مقوله جامعه  84اشاره دارد که با توجه به نتایج جدول  های هویتبه مؤلفه شاخص 48

، جمعیوسایل ارتباط، شاخص .مقوله خانواده و والدین ، شاخص 89، و روابط اجتماعی
همچنین ، شاخص 0، شاخص و معلمان 9، آینده شغلی، شاخص 81، مدرسه، شاخص 0

منظور ند. بهاشدهشاخص اشاره  سن و شخصیت فرد بدون، های نظام آموزشیمؤلفه
های هویت در کتاب درسی مطالعات اجتماعی میزان توجه به مؤلفه "پاسخگویی به سؤال 

هایی که شاخص، پایه هشتم چگونه است؟ با بررسی کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم
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 یعنی مبنای، تر بودند را شناسایی کردیمهای هویت نزدیکازلحاظ معنایی به مقوله
ها هها با مؤلفمعنایی بین شاخص ارتباط، های هر مؤلفهگذاری شاخصبندی و جایطبقه

 ارائه شده است. 81بود که در زیر در قالب جدول 

 ها و مقوالت استخراج شده کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم. شاخص15جدول 

 مقوله درصد فراوانی شاخص های از متننمونه
آفریده ، و هم مسئولاز آنجایی که انسان هم موجودی اجتماعی 

خود را  تواند اعمال و رفتار و زندگیشده است؛ هیچکس نمی
 ایآسودهخواهم زندگی از اجتماع جدا کند و بگوید من می

که  گذرد و اتفاقاتینسبت به آنچه در جامعه می، داشته باشم
تفاوت بمانم و زندگی خود را از بی، افتدبرای دیگران می

 (4، )ص دیگران جدا کنم

ارتباط 
ها با انسان

 یکدیگر
جامعه و  41/41 1

روابط 
 اجتماعی

 .های صفحه عکس
همکاری 
 در جامعه

  

هر عضوی از خانواده احساس ، تقسیم وظایف و مسئولیتها
است و همه کارهای خانه بر دوش یک نفر قرار  که مفید کندمی

 (1، )ص گیردنمی

همکاری 
در 

 خانواده
. 11/14 

خانواده و 
 ینوالد

    
وسایل 

 جمعیارتباط
 سن    
 مدرسه    

    
نظام 

 آموزشی
 آینده شغلی    

    
شخصیت 

 فرد
 معلمان    

  811/1 88  جمع کل

 ،شود در کتاب درسی علوم اجتماعی پایه هشتممشاهده می 81طور که در جدول همان
مقوله جامعه  .8جدول  های هویت اشاره دارد که با توجه به نتایجبه مؤلفه شاخص 88

، جمعیوسایل ارتباط، شاخص .مقوله خانواده و والدین ، شاخص 1و روابط اجتماعی 
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سن و شخصیت فرد بدون شاخص اشاره ، نظام آموزشی، معلمان، آینده شغلی، مدرسه
ی های هویت در کتاب درسمنظور پاسخگویی به سؤال میزان توجه به مؤلفهشده است به

با بررسی کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم  عی پایه نهم چگونه است؟مطالعات اجتما
 ،تر بودند را شناسایی کردیمهای هویت نزدیکهایی که ازلحاظ معنایی به مقولهشاخص

ها ارتباط معنایی بین شاخص، های هر مؤلفهبندی و جایگذاری شاخصیعنی مبنای طبقه
 ارائه شده است. .8ها بود که در زیر در قالب جدول با مؤلفه

 ها و مقوالت استخراج شده کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم. شاخص16جدول 

 مقوله درصد فراوانی شاخص های از متننمونه
های مشترکی استفاده افراد یک جامعه برای زندگی در کنار هم از شیوه

 (884کنند )ص می
 کتاب 884صفحه  هایعکس

بستر 
 اجتماعی

4 03/3 

و جامعه 
روابط 
 اجتماعی

 (84عمر است )ص  آخراجتماعی شدن فرایندی طوالنی مدت از تولد تا 
 (809است )ص  ملی هویتدهنده  ترین عناصر شکلسرزمین از مهم

 سرزمین یا وطن ارزشی کنندمیبرای مردمی که در یک سرزمین زندگی 

 آوردمیوجود  ها بهدارد و احساس خاصی در آن هامکانمتفاوت با سایر 
 (804)ص 

حضور در 
 جامعه

. 9/81 

 .88صفحه  هایعکس
 دستهای مختلف اجتماعی هویت اجتماعی بهافراد با عضویت در گروه

 (801)ص  آورندمی

روابط 
 اجتماعی

3 30/80 

 (881دهد )ص فرایند اجتماعی شدن نخست در خانواده رخ می
 (881ت )ص کانون اجتماعی شدن فرد اس ترینمهمخانوده اولین و 

گیرد که چگونه احساسات و هیجانات خود را کودک در خانوده یاد می
 (881بیان کند )ص 

 (808)ص  آییمفرزند به حساب می، ما با عضویت در خانواده
، افکار کند و بهمسئولیت در جامعه آماده می افراد را برای قبول، خانواده

انواده به کودک . خدهدمیشکل  های آناناراده و فعالیت، عواطف
منطبق کند و او را  که چگونه خود را با هنجارهای اجتماعی آموزدمی

 (803)ص  سازداجتماعی می

 14/84 1 خانواده

خانواده و 
 والدین

 (881دهند که چطور صحبت کند )ص پدر و مادر به کودک یاد می
 (881دهد که کودک چگونه لباس بپوشد )ص پدر و مادر یاد می

 آرامش در کانون موجب، ت والدین به یکدیگر و به کودکانمهر و محب

 (809)ص  شودمیخانواده 

 81/81 81 والدین



 599 ... هویت هایمؤلفه به توجه میزان بررسی 

، درسی علوم اجتماعی پایه نهمشود در کتاب مشاهده می .8طور که در جدول همان
های هویت اشاره دارد که با توجه به نتایج جدول فوق مقوله به مؤلفه شاخص 11 برنامه

وسایل ، شاخص 81مقوله خانواده و والدین ، شاخص 83جامعه و روابط اجتماعی 
شاخص و  4معلمان ، شاخص 9مدرسه ، شاخص 3سن ، شاخص .جمعی ارتباط
  ،شده استشاخص اشاره آینده شغلی و شخصیت فرد بدون، زشیهای نظام آمومؤلفه

 گیریبحث و نتیجه
، سن، خانواده، جامعه) مؤلفه 9همچنان که نتایج تحلیل محتوی و کد گذاری نشان داد 

 در کتاب (وسایل ارتباط جمعی شغلی و آینده، شخصیت، معلم، آموزشی نظام، مدرسه
به  شاخص 48، درسی علوم اجتماعی پایه هفتمنشان داد در کتاب  درسی علوم اجتماعی

مقوله ، شاخص 89، های هویت اشاره دارد که مقوله جامعه و روابط اجتماعیمؤلفه
آینده ، شاخص 81، مدرسه، شاخص 0، جمعیوسایل ارتباط، شاخص .خانواده و والدین 

د سن و شخصیت فر، های نظام آموزشیو مؤلفه شاخص 0، شاخص و معلمان 9، شغلی
 ،اند. بر این اساس در کتاب درسی علوم اجتماعی پایه هشتمشدهشاخص اشاره  بدون

، شاخص 1های هویت اشاره دارد که مقوله جامعه و روابط اجتماعی به مؤلفه شاخص 88
، معلمان، آینده شغلی، مدرسه، جمعیوسایل ارتباط، شاخص .مقوله خانواده و والدین 

شده است. همچنین نتایج نشان رد بدون شاخص اشارهسن و شخصیت ف، نظام آموزشی

دوستان و گروه ، های جمعیرسانه، عالوه بر خانواده، ا بزرگتر شدن فردب
در  آموزشی و تربیتی مدرسه نیز چگونگی زندگی هایهمساالن و برنامه

 (.88)ص  آموزنداو می به جامعه و سازگاری با آن را به تدریج
 809صفحه  هایعکس

 . 9/81 
وسایل 

 جمعیارتباط

 (889)ص  سال دارم 81ممکن است گفته باشید من 
نقش  خواهندمیو  کنندمی تغییر، کودکان با رسیدن به بلوغ و بزرگترشدن

 (.89)ص  باشند فعالتری در اجتماعی شدن خود داشته
 سن 30/80 3 

 مدرسه 41/1 9  (808دانش آموز هستیم )ص  با عضویت در مدرسه
 نظام آموزشی 1 1  
 آینده شغلی 1 1  
 شخصیت فرد 1 1  

توانند نقش مهمی در آینده دانش آموزان داشته معلمان با رفتار مناسب می
 (891باشند )ص 

 معلمان 03/3 4 

  811/1 11  جمع کل
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های هویت به مؤلفه شاخص 11 برنامه، داد که در کتاب درسی علوم اجتماعی پایه نهم
، شاخص 83اشاره دارد که با توجه به نتایج جدول فوق مقوله جامعه و روابط اجتماعی 

، شاخص 3سن ، شاخص .جمعی وسایل ارتباط، شاخص 81مقوله خانواده و والدین 
آینده شغلی و شخصیت ، های نظام آموزشیشاخص و مؤلفه 4معلمان ، شاخص 9مدرسه 

 شده است. شاخص اشاره فرد بدون
که  های درسی محرکی است محیطیمحتوای کتابگفت  توانمیدر تببین نتایج فوق 

، قومی ،جنسیتی، ملی، اجتماعی، گیری باورهای جنسیتی و هویت فردیشکل تواند درمی
آموزان اعم از پسر یا دختر مؤثر باشد. هر متن آموزشی برای و ... دانش، زیستی، دینی

فراگیران خود تأثیرگذار باشد باید با گفتمانی خاص و الگویی مشخص  اینکه بتواند در
آید. سوی نهادهای رسمی ارائه شود بیشتر به چشم می ارائه شود. حال اگر این دانش از

های مختلف آموزشی است. هر دولت های درسی دورهکتاب ها برای این امریکی از ابزار
 ادبر نوع خاصی از ابع، خود عقیدتیهای فرهنگی و بسته به نوع سیاست، حکومتی و

کند و یا تر دنبال میکند و احیاناً ابعاد دیگر را در مراتب پایینهویت فرهنگی تأکید می
ای ترین ابعاد هویتی مردم هر جامعهون شک از مهمکند. بدپوشی میها چشماز آن حتی

های فرهنگی موقع مشخصههاست. انعکاس صحیح و بهو ملی آن، دینی، قومی هویت
های درسی به همراه انعکاس صحیح هویت دینی و های مختلف در کتابگروه اقوام و

حاشیه بودن  تواند احساس جدایی و درمی، منظور ایجاد وحدت ملی بین اقوامبه، ملی
های درسی از ابزارهای مناسب برای القای هویت در جریان بین ببرد. کتاب ها را ازقوم

 (.8994، نژاد و کرمی)بهروزیاناند تعلیم و تربیت
گیری هویت چیزی است که مدام معتقد است که شکل اندرسون، در همین خصوص

 شود. این ابزارها مدامروایت می تلویزیون و نظام آموزشی، توسط ابزارهایی مثل روزنامه
هایی بارز با افراد جوامع دیگر کنند که دارای تفاوتبه افراد یک جامعه خاطر نشان می

ها ترین مسأله در روایت هویتاین مجزا بودن اصلی، باشندها مجزا میهستند لذا از آن
 ،های جمعیز رسانهدهد که استفاده اهای پژوهش نشان مییافته (.8998، 8)اندرسون است

. به عبارت دیگر هر چه افراد بیشتر از اثرگذار استآموزان هویت دانش برمطالعه و ... 
کنند هویت های جمعی استفاده میشوند و از رسانهکشور و جهان مطلع می، اخبار محل

                                                                                                                                        
1. Anderson 
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یکی  رود.ها بیشتر به سوی دگرگونی و هم سویی با نو شدن و جهانی شدن پیش میآن
 .غیرهای بررسی شده در این پژوهش گسترش شبکه روابط اجتماعی استاز مت

انواده ختوان چنین گفت که دهی هویت میدر رابطه با تأثیرگذاری خانواده بر شکل
دیگر را  تواند تغییرات اجزایشود که تغییرات هر جز آن میعنوان سیستمی فرض میبه

 ران نوجوانی که در بسیاری از مواردتحت تأثیر قرار دهد. لذا تغییرات و تحوالت دو

 بین تواند خانواده را نیز دچار بحران سازد. اما آنچه دراینجدی و گسترده است می

تواند دوباره نظام خانواده را به حالت تعادل برگرداند و از انحراف اعضای آن می
از ت. سدهی اعضای خانواده نسبت به تغییر این زیرسیستم اکند نحوه پاسخ جلوگیری

توان گیری و شکل دهی به هویت دانش آموزان میبا توجه به نقش معلم در شکل، طرفی
م به مقیاسی وسیع در گرو رفتار و منش معلبا توجه تحقق اهداف تربیت چنین گفت که 

مراکز ، هخانواد، جامعه یک سیستم بزرگ است که مدرسه، است. براساس نظریه سیستمی
آن به  هایزیرمجموعهدانش آموزی و...  هایتشکل، مدرسه جو حاکم بر، تربیت معلم

تر تلقی یک به نوبه خود سیستمی کوچک ها که هر. این زیرمجموعهآیندمیشمار 
 توانند هماهنگ باشند ومی هاآناند. بلکه باهم در تعامل، نه مستقل از یکدیگر، شوندمی

معلم  ،ایجاد کند. بر این اساس اختاللیکدیگر را تقویت نمایند یا در کار هم  هایفعالیت
نظام  هنجارها و، تواند نقش تربیتی خود را به خوبی ایفا کند که میان رفتارهازمانی می

های درون جامعه هماهنگی وجود داشته باشد؛ ارزشی او و هنجارهای سایر خرده سیستم
که جامعه  له ای استها نقش تربیتی او را خنثی نکنند و این مسأدیگر خرده سیستم، یعنی

در کل باید به آن بیندیشد. از این رو ساده اندیشی است اگر انتظار داشته باشیم که معلم 
 ها نقش خود را به خوبی ایفا کند. این نقشتواند مستقل از تأثیر سایر خرده سیستممی

 بدون شک در گرو هماهنگی میان همه عواملی است که در امر تربیت دخیل و مؤثرند.

های نظری و منابع تجربی موجود در ارتباط بندی نتایج حاصل از مرور دیدگاهدر جمع
مری توان گفت که هویت اهای سطح خرد میبا تأکید بر دیدگاهدر بخش کیفی با هویت 

ا گیری و ییابد. شکلاجتماعی است و در ارتباط با اجتماع و دیگران معنا و مفهوم می
شرایط مختلف در سطح خرد و کالن و ارتباط متقابل این دو  تغییر آن بسته به عوامل و

ند دارای توادیگر که باید به آن اشاره کرد این است که یک فرد می دارد. نکتهبا هم سطح 
ها در کنار هم به منزله نوعی تعارض و و وجود آن باشد ولیچندین هویت مختلف 

 اشندبتوانند در تعامل با ها میهویتاین  شود بلکهتناقض و یا نفی یکدیگر قلمداد نمی
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و  دنها شکل غالب پیدا کهای مختلف اجتماعی یکی از آنو بسته به شرایط و موقعیت
. دنمایتعهد و وابستگی ، فرد براساس آن خود را شناخته و در قبال آن احساس تعلق

یژه انتظار و بنابراین هویت ضرورتاً یا مستمراً ثابت نیست و هر زمان و به تناسب شرایط
ای متغیر و متحرک است که همواره در رود. هویت مجموعهگیری هویتی خاص میشکل

 هایشویم و از طریق نظاماش واقع میی که ما نماینده یا مخاطبانیهاناارتباط با جری
عصر  ،پژوهشگرپذیرند. به نظر اند شکل و تغییر شکل میفرهنگی که ما را احاطه کرده

 است. داشتهفراوانی  تأثیر هویتشدن این سیال و متغیر  ردجهانی شدن 

ترین دهد که بیشنتایج بخش تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی پایه نهم نشان می
درصد و کمتربن میزان فراوانی  30/90فراوانی مربوط به خانواده و والدین به میزان 

آینده شغلی و ، موزشیگیری هویت مربوط به نظام آگذار بر شکل تأثیرهای مؤلفه
های تاثیرگذار در شکل دهی هویت در کتاب شخصیت خود فرد بود. میزان فراوانی مؤلفه

جامعه ، درصد 30/90مطالعات اجتماعی پایه نهم به این ترتیب بود که خانوده و والدین 
، درصد 9/81جمعی وسایل ارتباط، درصد 30/80سن ، درصد 19/91و روابط اجتماعی با 

آینده شغلی و شخصیت ، های نظام آموزشیو مؤلفه 41/1مدرسه ، درصد 03/3ن معلما
بدون تعداد فراونی و صفر درصد در کتاب علوم اجتماعی پایه نهم بود. از آنجا ، خود فرد

 ؛گیری هویت آنان مؤثر استنوع ارتباط نوجوان با والدین در چگونگی شکلکه 
بیانگر این مطلب است که نوجوانانی ، (8994) 8و همکاران آدامز-ومهای مارکسترپژوهش

حالت پراکندگی هویت هستند غالباً کسانی هستند که از جانب والدین خود به  که در
ویت گیری هشاید علت این امر این است که شکل، اندفراموشی سپرده شده و طرد گشته

های آنان وقتی گیسازی با ویژهمانند، در آغاز مستلزم همانندسازی با پدر و مادر است
کودک  ایدر خانوادهکه وقتی  .شود که نوجوانان به آنان دلبستگی داشته باشندانجام می

کند نظرات مختلف را با آزادی ابراز کند و پدر ومادر نیز با عقاید فرزند با اجازه پیدا می
واهد راه خهایی با موفقیت همطبعاً رشد هویت نوجوانان چنین خانوده، کننداحترام برخور

، هاکالسی ل با هممنحوه تعا، طول سالهای مدرسه تحصیلی در هایتوفیقهمچنین  .بود
گیری هویت معلمان و کادر مدرسه و همچنین جو روانی عاطفی کالس از عوامل شکل

 (..899، آبادی)لطف شودمحسوب می

                                                                                                                                        
1. Markstrom-Adams, C., et al. 
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شود میمحسوب عامل اجتماع ، گیری هویتترین عوامل مؤثر بر شکلاز جمله مهم
 هایحیطمقدیمی و نقاط دور افتاده یا  هایفرهنگبینیم که نوجوانان متعلق به چنانچه می

هویت متناسب با شرایط ، فرهنگی -یهای اجتماعروستایی چگونه تحت تأثیر زمینه
معتقد است که ، (0181) 0تومان .(01818، د )اسچلینگردهنزندگی خود را شکل می

د که نه شوها نیز باعث میبچه و رشد سنی ت مؤثر است. فاصله سنیتولد بر رشد هوی
تنها برخورد والدین با آنان متفاوت باشد بلکه این امر رابطه فرزندان با یکدیگر را نیز 

تجربه موضوع آزمایش تربیتی والدین جوان و بی، دهد. فرزندان نیزتحت تأثیر قرار می
کتر شود که فرزندان کوچگفته می همچنین معموالً کنند.است که به شدت به وی توجه می

دستیابی به یک ، در عین حال برای بسیاری از نوجوانان .کنندآزادی بیشتری را تجربه می
وضعیت آزادانه تعویق مشکل است تا بیش از آنکه بدانند چه کسی هستند و در زندگی 

. یعنی این احساس (0181، 9لئو) شوندچه خواهند کرد اغلب دچار نوعی حس انزوار می
در هر نوع فعالیتی ناتوان هستند. با این  اگذارد. دریافت معنسر میآنان را پشت، که زمان

اندازد و این به دلیل نیاز وجود نوجوان خیلی اوقات تعهدات و الزامات را به تعویق می
 ،اعی استو پذیرفتن نقشهای متعدد اجتم «تتثبیت زودرس هوی»برای اجتناب از  درونی

 تواند سرانجامآور است اما میشاید رنج، اگر چه یک جستجوی طوالنی به دنبال هویت
، یاژهگردد. پتبدیل تری از انسجام فردی و نوآوریهای اساسی اجتماعی به شکل متعالی

 زمان، ودخ واقعی شایستهفروید واریکسون همچون بسیاری دیگر در جستجوی پیشنه 
جستجوی آنان در عین حال که ( 0181، 4و همکاران )رولندز اندکرده صرف وقت زیادی

سرانجام منجر به روشهای نوین ادراک و دگرگونیهای پر ، همیشه برایشان خوشایند نبود
 و مذهبی، نهاد اجتماعی، زندگیمحله، مدرسه، خانواده .معنی در مشاغل آنان گردید

چون ، هستند. با این وصف رگیری هویت نوجوانان مؤثدر شکل، گروهی هایرسانه
 شکل کودکیهای اولیه شخصیت نوجوان را از دوره ی است که پایهخانواده اولین نهاد

، هامتأسفانه در جامعه ما در بسیاری از خانواده .دهد از اهمیت خاصی برخوردار استمی
 .هستندکه والدین در خدمت مطلق فرزندانشان  ابه این معن و، فرزند ساالری وجود دارد

 .(8998، زاده)اکبر

                                                                                                                                        
1. Schlesinger, A. M. 
2. Toman 

3. Liu, Y. S. 
4. Rowlands, L. et al. 
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 رتصاوی این بود که در هاآن ترینمهمبود که  هایمحدودیتپژوهش حاضر نیز دارای 
، وزانآم دانش که شودمی باعث این و است نشده توجهی اصالً هویت هایمؤلفه به کتاب

ه اردی کدر مو شودمیباشند بر این اساس پیشنهاد  نداشته مقوالت این به نسبت آگاهی
مورد توجه قرار  هامقولهاصالح شوند و این  نشده توجهی کتاب در هویت هایمؤلفه به

با  ار الزم آشنایی آموزان دانش با ارتباط هایآموزش با پرورشی گیرند همچنین مربیان
 بنایم بر اجتماعی مطالعات هایکتاب این که در نهایتاًآورند. و  هویتی بدست هایمقوله
 شود. داده آموزش آموزان دانش کردن پذیر جامعه هایروش، اسالمی تربیت

 منابع

 آوای نور.، . تهرانگذر از نوجوانی به پیری(. 8998ن. )، اکبرزاده
هویت ملی در کتاب ادبیات فارسی  هایشاخصبازتاب  (.8994) ز.، بهروزیان نژاد, ع و کرمی
سری توسعه و ترویج اولین کنگره علمی پژوهشی سرا، اول متوسطه پایه هشتم دوره
انجمن  ،تهران، شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران جامعه، شناسیروانعلوم تربیتی و 

 .علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
. تهران: انتشارات علمی و جستجوی هویت در نقاشی معاصر ایران(. 8994مرتضی. )، گودرزی

 فرهنگی.
 . تهران: انتشارات سمت.سی تربیتیروان شنا(. .899) .ح، لطف آبادی

(. تاریخ چاپ به زبان اصلی 8990ج. )، آ. کارول و کانجر، ج؛ هوستون، پ هنری؛ کیگان، ماسن
. ترجمه مهشید یاسایی. تهران: ماد )وابسته به نشر رشد و شخصیت کودک(.. 8993
 مرکز(.

 ه کتاب.. تهران: یادوارریزی درسیاصول برنامه(. 8999م.ح. )، یارمحمدیان
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