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تاریخ پذیرش5331/8/51 :

چكيده

در روزگار کنونی که انبوه اطالعاا گونااگوا از دروازههاا اطالعاا ی تلف ا
ورود تیکند؛ اوّلین جاتعه رسمی آتوزشی برا کودکاا ،تدرسه و کفابهاا
درسی است .آتوزش کودکاا برا شناخت هویت و حفظ و ار قاا هویّات ت ای
تهم است ،زیرا کودکاا سرتایهها و آیندهسازاا کشور هسفند .هدف این پژوهش
بررسی تؤلفهها هویت ت ی با أکید بر فرهنگ و تیراث فرهنگی در تفوا درسی
کفاب «فارسی بلوانیم» دوره اوّل ابفدایی است .روش پژوهش ،وصیفی و از نوع
ح یل تحفوا است .جاتعه آتار این حقیق تفوا کفابها «فارسی بلاوانیم»
دوره اوّل ابفدایی (پایه اوّل ا سوم) آتوزش و پرورش سال  4939-4931است و
دادهها حقیق با بهرهگیر از آتار وصیفی ح یل شدهاند .نفایج حاصل از ایان
پژوهش نشاا تیدهد تیزاا وجه تفوا کفاب فارسی به تؤلفه هویّات ت ای در
سه پایه بررسی شده یکساا نیست و بیشفرین فراوانی ایان تؤلفاه را پایاه اوّل
دبسفاا به خود اخفصاص داده؛ درحالیکه در کفاب فارسی پایه سوم ابفدایی ،باا
این که کودک س ط بیشفر بر خواندا و نوشفن دارد و قدر ح یل و اسفنباط
او نسبت به سال اوّل بیشفر شده ،وجّه به تضاتین تر بط باا هویّات ت ای ق یال
یاففه است .همچنین یاففهها این پژوهش در بررسی تیزاا فراوانی شاخصها
فرهنگ و تیراث فرهنگی در کفابها یاد شده حاکی از این اسات کاه از تؤلفاه
آشنایی با فرهنگ و روش زندگی اساالتی بایش از ساایر شااخصهاا در تفاوا
اسففاده شده است.
كليد واژهها :هویت ت ی ،فرهنگ و تیراث فرهنگی ،کودکاا ،دوره اوّل ابفدایی.
 .3مقاله مستخرج از پاياننامه کارشناسيارشد با عنوان «نقش متوون ررسوي کتواخ بخووانوم راره اال ربسوتان رر
شکل گوری هويت کورکان ايراني» از رانشگاه آزار اسالمي ااحد علوم ا تحقوقات تهران رر سال  3191است.
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