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 چکیده
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 مقدمه 

همچون مشابه،    ینعناو   یگر آن و د   یانم  یزی چه تما   یست، چ   ی مفهوم منافع مّل  ینکها  یل از قب   ی مسائل 

مّلآرمان  کسان ،  وجود دارد  ی ها و اهداف  تع   حق   ی چه  به  مّل  یین دارند  آن   ی بند و درجه   ی منافع 

 دهد، ی نشان م   ی خوب به   ا ر   ی درباره منافِع ملّ   یق کدام است و... ضرورت تحق   ی منافع مّل  ، بپردازند 

مّل منافع  تحل   یچراکه  در  س  یشمندان اند   یاسی س   های یل هم  اعمال  و  رفتارها  در  هم   یاسیو 

پ   مداران یاست س  کردهنفوذ  ق   یاساس   یم مفاه   ی برخ   اگر  .است   یدا  ملّ   یل باز  اذهان   ی منافع  در 

 یندهآ  ین مفهوم در ذهن و تفکر مسئول  ین نشود و ابعاد مختلف ا  ینه نهادسازان ینده آموزان و آ دانش 

خواهند   اجتماع در    یدار منسب از آنان عهده   یککه هر    یکنزد   ایینده در آ  یرد؛شکل نگ   یراننظام ا 

 چنانچه  و  باالتر نخواهد رفت   ی و حفظ منافع حزب   ی ها از حّد کسب منافع شخص بود؛ عملکرد آن 

و   ارجح باشد   ین مسئول   برای   ی نسبت به منافع مل  ی و حزب   ی حفظ منافع شخص   ی متوال   یان سال   ی ط 

به   های اجتماعی شده و  یجاد و گسترش نارضایتی گرفته شود؛ منجر به ا  یده منافع عموم مردم ناد

 یزنگ خطر  ین د شد و ان مواجه خواه  های جدی  نظام با چالش  یت موجود تبع آن، امنیت ملی و 

 .شود  یشی اند آن چاره   یبرا   ربطی ذ  ین به آن توجه شده و توسط مسئول   یژه طور و به   ید است که با

آموزان دانش   یاسی س   ی ها و رفتارها نگرش   یجاد در ا   ای یژه نقش و   سی در  ی ها کتاب از آنجایی که  

در کتب درسی   ی منافع ملّ   ی هاتوجه به مقوله   یزان م  های مشابه پژوهش در قالب  اگر    کنند؛ ی م  یفا ا 

نهادها   مشخص شود، و  س   یافراد  در  م آموزش   های یت فعال   گذاری یاست مؤثر   توانندی وپرورش 

نظر نموده   اظهار   وپرورش اسناد فرادستی آموزش شده در  تحقق اهداف کالن مصوب   یزان درباره م 

 . کنند مناسب اقدام   ی و در صورت لزوم به ارائه راهکارها 

دوره اول متوسطه    ی در کتب درس   ی منافع مّل  ی هابه مؤلفه   یزان توجه م هدف این پژوهش سنجش    

 آسمان(  های یام و پ   ی فرهنگ و هنر، تفکر و سبک زندگ   ی، فارس   ی، مطالعات اجتماع   ی ها )کتاب 

بنابراین محقق قصد فرضیه  اکتشافی است،  این پژوهش  اینکه رویکرد  به  با توجه  آزمایی است. 
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)منتخب( منافع مّلی در کتب   ی ها به مؤلفه   یزان تا چه م ندارد. سؤال اصلی پژوهش این است که،  

 توجه شده است؟  دوره اول متوسطه   ی درس 

 

 الف( پیشینه پژوهش

آورده است که   یاکتشاف   یکرد ما کدامند؟« با رو   یبا عنوان »منافع مّل  ی ا در مقاله (  1380)   یک تاج 

 یجهدوگانه بوده و درنت   ی پرورده، مبهم و همراه با تضادها زمان   یمی مفاه   ی، »منافع« و اهداف مّل

 یضمن بررس   مطالعه   ین . محقق در ا نماید ی از آن ناممکن م   یر ثابت و فراگ   یفی دادن تعردست به 

است تا از مفهوم منافع   یدهآن کوش   یو کارکردها   ی در خصوص مفهوم منافع مّل  یشمنداننظرات اند 

  داند ی م   یی نها   کننده یین و تع   یرا عبارت از آن هدف اساس   ی منافع مّل  یک . تاج ید نما  یی زدا ابهام   ی مّل

آحاد   ی منافع واقع   دهنده ازتاب و ب بوده    ی گذار ی مش کشور در خط   یک   یران گ یم تصم   ی که راهنما

است.   « ی عموم   یر خاص( و دربردارنده »خ   ی ها گروه  یا)نه صرفًا منافع نخبگان، دولت جامعه   یک 

، نظام  یت اسالم یم: سامان ده   یر ز  ی خود را در چارچوب محورها   ی منافع مّل کند ی م  یشنهاد محقق پ 

 یت نظم و امن ،  مردم   ی ضرور  یشت مع  ی، مّل  ت وحد   ی، ملّ   یت حاکم  ی، ارض   یت تمام ،  نظام   یت جمهور

ی، و افتخارات مّل  یژ پرست   یاسی، استقالل س ،  در جهان   یع اسالم و مذهب تش  یان ک ،  جامعه   ی عموم 

 زیست.یط  حفظ مح الملل، ین ب  یت صلح و امن  ، عدالت و رفاه جامعه   یم تعم 

در خصوص   یشنهادی پ   ی ابعاد   یینبه تع   یق تحق   یشینه و پ   ی نظر   یات ادب   ی با بررس   یک مقاله تاج   در 

توجه به مقوله   یزان پژوهش در نظر دارد تا م   ین ا   که   ی حال   است درشده    پرداخته   ی منافع ملّ 

 کند  یی عنوان کتاب( دوره اول متوسطه شناسا   پنج )   ی و ابعاد آن را در کتب درس   ی منافع ملّ 

  یدر کتب فارس  یملّ  یت هو   ی هامؤلفه  ییبا عنوان »بازنما  یادر مقاله  (1391و همکاران )  پورشارع

که اگرچه اغلب، مدرسه را    کندیاشاره م  ،شده است انجام  یکه به روش اکتشاف   «ییدوره ابتدا

جامعه  ینترمهم مختلف    یادیز  یقاتتحق  یول  دانندیم  یاسیس  یریپذابزار  جوانب  مورد  در 
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  یفراوان  یزانم  یسه منظور به مقا  ینصورت نگرفته است. بد  یراندر ا   یازجمله کتب درس  مدرسه،

در هر    ی ملّ  ینمادها   ی،ملّ  یها اسطوره  یا، جغرافی،  فرهنگ  یراثم  ی،ملّ  یت گانه هو پنج  یهامؤلفه

محقق    هاییافته  .پردازدیدروس م  یهدر کل  یقتحق  یهامقوله  یتاهم   ایب ضر  یزو ن  یهکتاب و پا

و    یا را مقوله جغراف  یت اهم  یبضر  ین کمتر  یی،دوره ابتدا  یکتب فارس  یه که در کل  دهدینشان م

 . کسب نموده است  یفرهنگ یراثرا مقوله م  یت اهم  یب ضر  یشترینب

 ( مقاله1389قامت  در  روش  یا(  و  ملّی  »منافع  عنوان  آن  یابیدست   یها با  روش  به  به  که  ها« 

فرد و مبهم است که در  منحصربه  یکه منافع ملّی مفهوم  کندیاشاره م   ،شده است انجام  یاکتشاف

  یدگاه قامت منافع ملّی را از دو د  . ویاست   یمتفاوت  یمعان  یگوناگون دارا   یو کاربردها  یطشرا

موجود منافع    یفتعار  ،استخراج نقاط مشترک   یلهوس. محقق بهکندیم  یح گرا تشریو ذهن  را گ ینیع

کشور( که   یاتو حفظ ح  ی ارض  یت )حفظ تمام  یشگیعام و هم  یهاملّی را عبارت از: هدف

  یشمندان اند  ینظر برخ  ازمنافع ملّی را    یاجزا  وی.  داندی، مکندیم  یت ها فعالملت در راه تحقق آن 

ها  نظرات آن  یبندکرده که از جمع  یو ژاک پالنو بررس  ینکلنآر. آزگود، پادلفورد و ل  یلقب  از

کسب  ،  جامعه  یاساس   یحفظ نهادها،  حفظ استقاللی،  ارض  یت : تمامیدرس  یلذ  یبه اجزا  توانیم

 . یرفاه اقتصاد ،ملّی یت امن ،قدرت ملّی یت تقو ، ملّی یژپرست

 یگران،د   ینی سرزم   های ی طلب از توسعه   ی ناش   یدات تهد   توانند ی که کشورها نم   گیرد ی م   یجه نت   محقق 

محقق   ین ا  های یافته . از  یرند بگ   یده را ناد   یگر د  ی کشورها   یان منازعات م   ی حت   یا   ی داخل   های ی ناآرام 

که   یکتب درس  ی محتوا  یلابعاد مقوله منافع مّلی جهت استفاده در تحل  ین تر مهم   ییندر تع   توانی م 

 بهره برد. ، پژوهش است   ین هدف ا 
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کتب   یل منافع مّلی و تحل   یت گرفته در داخل کشور با محورصورت   ی هاپژوهش   ینآخر:  1جدول شماره  

 یدرس 
 روش تحقیق هدف ساختار عنوان تحقیق سال  نام محقق ردیف 

1 
ابراهیمی، 

 طاهره 
1394 

کتاب  محتوای  پایه تحلیل  درسی  های 

بر  متوسطه  اول  دوره  هشتم  و  هفتم 

 ی هویت مّلیها مؤلفه اساس  

 کاربردی نامهان ی پا 
تحلیل   - توصیفی 

 محتوا

2 

حرفتی 

سبحانی 

آبادی، لیل 

 محمد

1395 

ی درسی دوره ها کتاب تحلیل محتوای  

به  توجه  میزان  برحسب  اول  متوسطه 

فرهنگی ها مؤلفه  اجتماعی و  ی سرمایه 

 94-95در سال تحصیلی 

 کاربردی نامهان ی پا 
تحلیل   - توصیفی 

 محتوا

3 
زاده، یزدی 

 زینب
1388 

راهنمایی  محتوای کتب درسی  تحلیل 

 ی زندگیهامهارت ی  ها مؤلفه بر اساس  
 کاربردی نامهان ی پا 

تحلیل   – توصیفی 

 محتوا

4 

منصوری، 

علی؛ فریدونی، 

 آزیتا 

1388 

درسی،  کتب  در  مّلی  هویت  تبلور 

دوره  فارسی  کتاب  محتوایی  بررسی 

 ابتدایی

 کاربردی مقاله
تحلیل   - توصیفی 

 محتوا

5 

حرفتی  

سبحانی لیل  

آبادی محمد؛  

 پیری موسی

1396 

ی فارسی دوره ها کتاب تحلیل محتوای 

به  توجه  میزان  برحسب  متوسطه  اول 

 ی سرمایه فرهنگیها مؤلفه 

 کاربردی مقاله
تحلیل   - توصیفی 

 محتوا

6 
زاده، حسین 

 عباس
1392 

در  مّلی  منافع  و  ایدئولوژی  رابطه 

 جمهوری اسالمی ایران
 کاربردی نامهان ی پا 

 -توصیفی 

 ایکتابخانه 

7 
مسعودی، 

 نی محمدحس 
1394 

نظام   مفهوم مبانی  بر  تأکید  با  اسالمی 

های منافع و امنیت مّلی در آرا و اندیشه 

 حضرت امام خمینی )ره(

 کاربردی نامهان ی پا 
-ی لی تحل  توصیفی،

 یا کتابخانه 

8 
شریعتی، 

 مجتبی
1395 

در  دموکراسی  آینده  روندهای 

تا   آن بر منافع   ری تأث و    2025خاورمیانه 

 مّلی جمهوری اسالمی ایران

 کاربردی نامهان ی پا 
ی به پژوهنده ی آ 

 روش دلفی
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در خصوص منافع   ی متعدد   یها پژوهش   ،است   یان الذکر نما فوق   یقات تحق عناوین  طور که در  همان 

کتب   یمحتوا   یل با موضوع تحل  ین صورت گرفته و همچن   آن به    یابیکارکردها و نحوه دست   ، مّلی 

 یلبا عنوان تحل  یکنشده است ول انجام   ی متعدد   یقات تحق   یز ن   یو انسان   ی ارزش   ین با مضام   ی درس 

 ینا   ی نوآور   ین صورت نگرفته است. بنابرا   ی از منظر منافع مّلی تاکنون پژوهش   درسی کتب    ی محتوا

را در کتب   ی منافع مّلی ها مقوله و    ابعاد   ی کّمی، محتوا   یل روش تحل   استفاده   که با است  پژوهش آن  

به بخشی  1شماره    در جدول   . ید نما   یی عنوان کتاب( دوره اول متوسطه شناسا  پنج )   ی منتخب درس 

علوم    یت با محور  ی کتب درس  یل منافع مّلی و تحل   یت گرفته با محور صورت   ی ها پژوهش   ین آخر   از 

 شده است.  ها توسط محقق مورد بررسی قرار گرفته، اشاره   که محتوای آن   یانسان 

 

 

 

 

کتب   یل منافع مّلی و تحل   یت گرفته در داخل کشور با محورصورت   ی هاپژوهش   ینآخر:  1جدول شماره  

 یدرس 
 روش تحقیق هدف ساختار عنوان تحقیق سال  نام محقق ردیف 

 1395 وصالی، سمیه 9
منافع  تعریف  در  عمومی  افکار  نقش 

 مّلی در قانون اساسی ایران
 کاربردی نامهان ی پا 

-ی لی تحل  توصیفی،

 یا کتابخانه 

10 

گوهری مقدم، 

ابوذر؛ فیضی، 

رضا؛ باباهادی، 

 محمدباقر

1397 

و  مّلی  منافع  و  هویت  مفهوم  بررسی 

بین   معظم   ها آن رابطه  مقام  اندیشه  در 

 رهبری

 کاربردی مقاله
تحلیل مضمون با 

 افزارنرم 

MAXQDA 
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 ب( مبانی نظری

 . ماهیت منافع ملّی 1

 ینا   یقدرک دق  رو ین است؛ ازا   یسی در زبان انگل   « National intrest»منافع مّلی معادل واژه    مفهوم 

: واژه منفعت در مفهوم منافع منفعت   است.   یسیلغات آن در زبان انگل  ی شناس واژه   یازمند مفهوم ن 

واژه   معادل  دلبستگ   ی معان   آکسفورد   است.   « National intrest»   در   « intrest» مّلی  سود،   ی، عالقه، 

 (.48  : 1378ینتون،  )کل  برشمرده است  « intrest»  ی و سهم را برا   یت مز 

گیری کننده نهایی در جریان تصمیم در اصطالح عبارت است از هدف اصلی و تعیین   1منافع مّلی

ترین احتیاجات سیاست خارجی یک کشور. منافع مّلی یک مفهوم کلی از عناصری است که مهم 

 (.109: 1384دهد )قبادی،  حیاتی کشور را تشکیل می 

های رغم پیچیدگی شود؛ اما به بیشتر می   که واژه مّلی را بدان بیفزاییم پیچیدگی واژه منفعت، هنگامی 

کند: »منافع مّلی، شده است؛ برای مثال دیوید سینگر بیان می   موجود تعاریف مختلفی از آن بیان 

بینیم، دشمنانمان را با آن شناخته و محکوم انداز مبهمی است که غالب ما جهان را در آن می چشم 

واسطه آن تأیید اخالقی سازیم و اعمالمان را به تابع خود می   کنیم، شهروندانمان را با استناد به آن، می 

 (.48: 1378بخشیم )کلینتون،  نموده و کارایی می 

. در گیرد ی مورداستفاده قرار م  یاسیو هم در عرصه عمل س   یلمفهوم منفعت مّلی هم در سطح تحل 

 هاییاست منابع و س  یق و تطب   یابی ارز   یا   یحتوض  یف، توص   یاست برا   ی مفهوم ابزار  ینا   یل، جهت تحل 

 یا یح تقب   یه،است در خدمت توج   اییله وس   یاسی،عمل س  ی ملت و در راستا   یک ی و خارج   ی داخل

 ینجامعه مّلی بهتر   یک یاست که برا   یزی مفهوم اشاره به چ  ین . درهرصورت ا ها یاست س یشنهادپ 

 (.695: 1381)پورسعید،    است 

 
1. national interest 
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علم س  یش ب  متفکران  آنکه  به   یشه اند   یاست، از  را  مّلی  منافع  مفهوم  از  ابزار   یک صورت  استفاده 

به اعمال و   یدنبخش یت مشروع  ی دولتمردان کشورها از آن برا  یند،مطرح نما  یاتیو عمل  یلیتحل 

چارچوب   ر . مورگنتا مفهوم منافع مّلی را د اند کرده ی استفاده م   یخارج   یاست خود در س  ت اقداما 

کسب، حفظ و   ی همه کشورها برا  که ی مورگنتا معتقد است: »درحال   نموده است.   یف ت تعر قدر 

و  ی فرهنگ   یاسی، حفظ نظام س ی بر مبنا   ید کشورها با   ی خارج  یاست س   کنند ی قدرت تالش م  یاد ازد 

 یشتریقدرت ب   ی که دارا   ی کشور  . استوار باشد   یان تجاوزات خارج  از   کشور خود   ی ارض   یت تمام 

داخل  به   ی در عرصه  بو  به باشد   المللی ین خصوص  م  ،  را   تواند ی سهولت  مّلی خود  منافع  عرصه 

که بتواند بر قدرت کشور   ی هر اقدام   یدگاه د   ین دهد از ا   یش گسترش داده و حوزه عمل خود را افزا 

 یظر توجه ن   ی همواره معتقد بوده است که در کانون اساس  ا « مورگنت. مطابق منافع مّلی است   یفزاید،ب 

 .(48:  1392)پیری،   مفهوم منافع مّلی باشد   ید با المللی ین ب   یاست س 

 

 . منافع ملّی از دیدگاه مکاتب و اندیشمندان2

هر   ،الملل در علوم سیاست، حقوق و روابط بین   مختلف های مختلف فکری و اندیشمندان  گروه 

اند، به  کدام بر اساس مبانی ارزشی خود، تصورات و نگاهی متفاوت به اصطالح منافع ملی داشته

الملل در مورد مفهوم منافع ملی توان گفت در میان اندیشمندان حوزه روابط بین   طوری که می 

 (.54:  1395تشتت آرا وجود دارد )وصالی،  

پیروان این مکتب، کسب نفع :  آن های  گرایی و شاخص منافع مّلی از دیدگاه واقع  •

دانند. شخصی و تالش برای کسب قدرت و ازدیاد آن را از واقعیات جهان سیاست می 

افزایش  و  اعمال  و  کسب  و  خود  نفع  درصدد  کشورها  همیشه،  که  معتقدند  آنان 

اند و ها، اصول و اخالق قرار داده اند و منافع مّلی خود را باالتر از همة ایده قدرت 

 .( 1379/ 10/ 01  ی، انقالب اسالم   ی فرهنگ   یمؤسسه پژوهش )   واهند دادقرار خ 
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در مقابل اندیشة رئالیستی،   های آن: گرایی و شاخص منافع مّلی از دیدگاه آرمان  •

ئالیسم وجود دارد که بشر را ذاتًا خوب و خیرخواه فرض گرایی یا اید اندیشة آرمان 

برای  می  تالش  در  همگان  که  را  نظر  این  و  قدرت کند  می کسب  مردود  داند. اند، 

الملل را بر مبنای اخالق، عدالت، اعتماد و تعهد در ها امور و روابط بین ئالیست اید 

ها یا اصول متعالی عمل کند. گیرند. به اعتقاد آنان، سیاست باید مطابق آرمان نظر می 

گیرند و ی بین بوده و اصالت منافع مّلی را نادیده م از حد خوش گرایان بیش  آرمان 

همچنین به این امر که هر واحد سیاسی به فکر کسب، گسترش و حفظ منافع خود 

 (.1395باشد، توجه کافی ندارند )وصالی،  می 

ها فرهنگ، هنجارها و ارزش   یت، هو   ین رابطه ب :  1انگاریمنافع ملّی از دیدگاه سازه  •

موضوع  مّلی  منافع  م   ی با  نظر  به  که  جد به   رسد ی است  دهه    یصورت   1990از 

است   ین رابطه بحث ا   ین قرارگرفته است. در ا  الملل ین روابط ب  یشمندان موردتوجه اند 

ند. ک ی م   ییر تغ   یز منافع ن   یت هو   ین ا   ییر با تغ   گیرد و ی م   یشه ر   یت که منافع مّلی از هو 

با   در   یعنی  ا   یم هست   ی که چه کس  یم بدان   ید واقع ما  از  کن  ینکه قبل  ع ما فمنا   یم درک 

خود در مقابل   یستی ک   ا یخود    ف ی آن را تعر   ت یهو   ف ی گاران در تعر ان سازه   یست. چ 

که جهان خود را معنادار   دهد ی ها اجازه مبه دولت   ت یها هو اند. ازنظر آن دانسته   یگر ی د 

تصورات   ن ی ها با ا کنند. دولت   ف ی دشمن خود تعر  ای ها را دوست  دولت   گر ی د   و   کنند 

تغ  ب   ای   ر ییدرصدد  تازه   ند ی آی رم حفظ وضع موجود   (. 1387کند،  )درویشی و فردی 

از .  دهد ی ن را شکل م ا گر ی باز  ، منافع و کنش ها یت باورند که هو   ن یانگاران بر ا سازه 

 ، گران ی باز   المللی ین و رفتار ب   ی خارج  است یس  ل ی تحل   ی ها برا رو، درک درست آن   ن ی ا 

 
1. Constauctivism 
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پ   ی انگار است. سازه   ی اتی ح  ا   ی ای اح   ی در  نقش  الگوها   ها یده روشمند  و   یذهن   یو 

رفتار   ل ی تحل   ی راهگشا  این نظریه بود.    واهد خ   ی خارج  است یس   ل یهنجارها در تحل 

ز   رانیا   ی اسالم  ی چون جمهور  ییکشورها  رانی ا   ی اسالم   ی رفتار جمهور  رای است 

ماد  منافع  و  قدرت  اساس  بر  نم   ی صرفًا  هو   ن ی ا   . گیرد ی شکل  اساس  بر   ت یمنافع 

 ،قالب   ن ی بوده و در هم   ران یملت ا   ی خ ی تار   های ینه انقالب و زم،  از اسالم   افته ی ن ی تکو 

 (.1397باشد )گوهری مقدم، فیضی و باباهادی،  ی م   ل یو تحل   ر ی قابل تفس

بررسی اندیشه مقام معظم رهبری  در حوزه منافع ملّی در اندیشه مقام معظم رهبری:   •

گذاری و ها، با توجه به جایگاه سیاست ، هویت مّلی و رابطه بین آن مفاهیم منافع مّلی 

توجهی را در پی داشته است.  دریکی از بیانات مقام معظم  نیز تجربه ایشان نتایج قابل 

رهبری  در جمع مسئولین نظام آمده است: »بنابراین حرف اصلی ما در موردبحث 

ها است گیری مالک صّحت تصمیم  گیری شد این؛ منافع مّلی، سازی و تصمیم تصمیم 

ای نداشته گونه معارضه و منفعت مّلی آن چیزی است که با هویت مّلت ایران هیچ 

شود منفعت باشد و از آن برکنار هم نباشد؛ یعنی برخاسته از این هویت باشد؛ این می 

کسانی مّلت ایران. این را مسئولین کشور، دولت محترم، قوّه قضائّیه، قوّه مقّننه، این  

گیرند، باید همواره در نظر داشته باشند؛ هر های کالن را برای کشور می که تصمیم 

چیزی که شائبه ضّدّیت با اسالم یا بیگانگی از اسالم، ضّدّیت با انقالب یا بیگانگی از 

انقالب، ضّدّیت با ریشه تاریخی مّلت ایران یا بیگانه از آن، یا هر چیزی از این قبیل 

باش  نمی ]داشته[  نیست و مورد تصمیم  مّلی  منافع  بگیرد.« )د، جزو  قرار  مقام تواند 

 (1396/ 03/ 22ی،  معظم رهبر 

سند »ایجاد تحول    - 3- 5در بند    وپرورش ایران: منافع ملّی در اسناد فرادستی آموزش  •

آموزان مبتنی بر  وپرورش کشور« ذیل اهتمام به تربیت و پرورش دانش در نظام آموزش 
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فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، آمده است: »ارتقای تربیت عقالنی و رشد بینش دینی،  

دانش  اجتماعی  و  جامعه سیاسی  به  اهتمام  و  و  آموزان  وحدت  تحکیم  برای  پذیری 

دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقالل،  همبستگی مّلی، وطن 

سند تحول  (.  1392/ 02/ 10ی،  مقام معظم رهبر ری دینی و منافع مّلی« ) ساال آزادی، مردم 

ترین سند و  شده است، کامل ابالغ    1390که در سال اسفندماه    وپرورش آموزش   یادین بن 

ها آمده است:  فصل بیانیه ارزش  18رود. در بند وپرورش به شمار می نقشه راه آموزش 

ماعی در چارچوب منافع و مصالح مّلی«  »توجه توأمان به منافع و مصالح فردی و اجت 

بخشیدن منافع مّلی بر گروهی و منافع  (. »تقدم 1390)شورای عالی انقالب فرهنگی،  

شایستگی  از  یکی  فردی«،  بر  مّلی  جمعی  درسی  »برنامه  سند  در  که  است  پایه  های 

تربیت  برای  اخالق  عنصر  ذیل  ایران«  اسالمی  آموزش جمهوری  وپرورش  یافتگان 

های  ترین ارزش ده است. همچنین در مبانی برنامه درسی مّلی از جمله مهم ش تعریف 

مربوط به جامعه و کشور، »ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی و منافع مّلی بر منافع  

 (. 1391وپرورش،  شده است )شورای عالی آموزش حزبی و گروهی«؛ بیان 

 

 ج( مدل نظری منافع ملّی جمهوری اسالمی ایران

ف و تعیین منافع ملی جمهوری اسالمی ایران چند نکته را باید مورد توجه قرار داد. در تعری 

های جمهوری اسالمی ایران از آن نشأت   نمودن نظام ارزشی و هنجاری که ارزش اول، لحاظ

ها، انتظارات و هنجارهای ملی که به صورت بیناذهنی ساخته شده و    گیرد. دوم، ارزش   می 

پندارد. سوم، ماهیت و هویت    را در سیاست خارجی الزم و ضروری می ملت ایران تأمین آن  

اسالمی نظام جمهوری اسالمی ایران در آن لحاظ گردد زیرا هویت و ماهیت اسالمی ایران 
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  دهنده منافع ملی جمهوری اسالمی ایفا میها و عناصر تشکیل   نقش اساسی در تعیین ارزش 

 (. 121: 1394کند )دهقانی فیروزآبادی،  

های مادی و غیرمادی تشکیل شده  افع ملی جمهوری اسالمی ایران از دو دسته عناصر و ارزش من 

توسعه  ارضی و  تمامیت  مانند  امتیازات ملموس و عینی  یا  معنای شرایط  به  مادی  منافع  است. 

المللی، استقالل و حاکمیت ملی که هایی چون فرهنگ، آزادی، اعتبار بین   اقتصادی است. ارزش 

گونگی احساس و تلقی ملت ایران از خود است نیز عناصر معنوی و غیرملموس منافع ناظر بر چ

دهنده منافع ملی جمهوری اسالمی ایران را ها و عناصر تشکیل   روند. ارزش  ملی ایران به شمار می 

 (:124- 122  : 1394  یروزآبادی، ف   ی دهقان بندی کرد ) توان از نظر ماهوی در قالب چهاردسته طبقه می 

: حفظ و صیانت از دولت ملت ایرن یا میهن و شهروندان آن منافع دفاعی و امنیتی  •

تمامیت  قبیل  از  یا چند کشور  از یک  برخاسته  فیزیکی  تهدیدات و خشونت  از 

 ارضی، امنیت ملی، حفظ موجودیت نظام، استقالل و... .

المللی اقتصادی بین : حفظ، ثبات و استقرار نظم سیاسی  منافع معطوف به نظم جهانی  •

منطقه  و  جهانی  از  و   اعم  کرده  امنیت  احساس  آن  در  اسالمی  که جمهوری  ای 

های سیاسی و   آمیز در خارج از مرزهای خود به فعالیت تواند به صورت صلح می 

المللی اقتصادی بپردازد از قبیل وحدت جهان اسالم، تغییر یا اصالح نظم و وضع بین 

 .  موجود، عدالت جهانی و... 

های ایرانی، اسالمی و   ای از ارزش   : حفظ و گسترش مجموعه منافع ایدئولوژیک •

و  مطلوبیت  درستی،  به  و  بوده  شریک  و  سهیم  آن  در  ایران  ملت  که  انقالبی 

کیان اسالم، حفظ ارزشجهان  های دینی و   شمولی آن باور دارند. از قبیل حفظ 

 .انقالبی، گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی و... 
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ا  • رفاهی منافع  یا  رفاه قتصادی  و  مطلوب  وضعیت  معیشتی،  وضعیت  ارتقای   :

 ها.  اقتصادی و توسعه ملی در ارتباط با سایر کشورها و ملت 

بندی و محورهای اصلی مدل نظری مدل نظری تحقیق ترکیبی است، به این معنا که اگرچه استخوان 

های هر محور از نظریات دیگر اندیشمندان زیرمؤلفه فیروزآبادی است اما در  بر اساس الگوی دهقانی 

کردن نوزده عنصر منافع ملی ذیل اقدام به تقسیم   1طابق شکل شماره  استفاده شده است. محقق م 

 پنج محور اصلی منافع ملی نموده است که در ادامه مبنای تحلیل محتوا خواهد بود:

 : مدل نظری پژوهش  1شکل شماره  
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 ی شناس روش د(  

پژوهش   ینا    بعد هدف،  از  ماه  یکاربرد   ی پژوهش  به  توجه  با  که  و ،  موضوع   یت است  اهداف 

محتوا   یل در آن از روش تحل و  است    یفی آن از نوع توص   یق سؤاالت پژوهش حاضر، طرح تحق 

 رود ی به کار م   ی محتوا، اغلب در مورد آن دسته از مسائل پژوهش   یل شده است. روش تحل استفاده 

 . محتوا، به سؤاالتش پاسخ داد   های یژگی و  یف با توص   تقیماً مس توان ی که م 

های تجربی سنجش در علوم اجتماعی دارای تحلیل محتوا همانند سایر تکنیک طرح تحلیل محتوا:  

یک طرح تحقیقی است که باید بر اساس آن تحقیق را هدایت نمود. طرح تحقیق در یک تحلیل 

شامل   مربوطه محتوا  محتوای  عملیات؛  تعریف  مفاهیم تعریف  دستورالعمل  ی  نوشتن   ؛کدگذاری ؛ 

ثبت  فرم  تهیه  و  نمونه مشخص   ؛ کدنامه  آماری و  اعتماد گیری؛  کردن جمعیت  قابلیت   و   محاسبه 

 (.1398مهر،  )محمدی است  تحلیل و گزارش نتایج تحقیق  

تعریف و   ، تعریف محتوای مربوطه: در این مرحله واحد محتوایی که باید مورد تحلیل قرار گیرد 

تحقیق، یک مضمون مرتبط با منافع مّلی ذکرشده   1شود. در این پژوهش، واحد محتواییتحدید می 

 (.112:  1390باشد )رسولی و امیرآتشانی، در کتاب درسی می 

 شوند:واحدهای تحقیق خود به حداقل سه دسته تقسیم می 

های درسی مقطع متوسطه گیری، جامعه آماری این تحقیق شامل کتاب واحد نمونه  •

 عنوانبه است. به روش هدفمند برخی کتب برای بررسی    1398اول چاپ سال  

 نمونه انتخاب شدند.

 
1. Study Unit 
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واحد ثبت یا واحد تحلیل یا واحد کدگذاری، شخصی یا چیزی است که موردمطالعه  •

شده ثبت، مضامین مرتبط با منافع مّلی انتخاب   گیرد. در این تحقیق واحدقرار می 

 است.

تر از واحد ثبت است. واحد متن در این تحقیق از واحد متن یا واحد زمینه، بزرگ  •

 شود.یک جمله شروع و به حداکثر یک پاراگراف ختم می 

اند برای های منافع مّلی و تعریف عملیاتی مفاهیم: پژوهشگر تحلیل محتوا باید بتو بندی مؤلفه مقوله 

بندی کند. مطابق جدول شماره گیرد را مقوله بررسی یک متن یا کتاب، آنچه مورد تحلیل قرار می 

بندی شده است. همچنین در این مفهوم منافع مّلی در پنج بعد اصلی و نوزده بعد فرعی مقوله   2

ی که بتوان از ا ه گون به یعنی  - عملی    طور  به در تحقیق    شده گرفته کار یرهای به متغ و    هامؤلفه بخش  

 شوند.ی م تعریف    - مشخص کرد   موردنظر روی تعریف، مصادیق آن را در محتوای  

ساختن کدنامه، نوشتن دستورالعمل کدگذاری و تهیه فرم ثبت: کدنامه جدولی است که با مشخص 

بندی و   نماید و پس از مقوله دقیق مشخصات هرگونه واحد ثبت، کد مربوط به آن را مشخص می 

ع  میتعریف  تهیه  مفاهیم  مشخص   ملیاتی  برای  همان شود.  یا  محتوا  اجزای  ثبت  نحوه  کردن 

 (.1390شود )ولی پور،  واحدهای ثبت، دستورالعمل کدگذاری تدوین می 

 شده است. در کدنامه پنج مقوله کلی و نوزده مقوله جزئی تعیین   2مطابق جدول شماره   
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 های کلی و جزئی منافع ملّی: مقوله بندی و کدگذاری مقوله 2جدول شماره  

 های جزئیمقوله  های کلیمقوله  مفهوم

 منافع مّلی

 (1منافع ایدئولوژیک ) 
 (1-1ملت ایران ) انقالبی و تاریخی    -هویت اسالمی  

 (2- 1اسالمیت نظام )

 (2منافع دفاعی و امنیتی ) 

 ( 1-2پاسداری از تمامیت ارضی )

 (2-2پاسداری از حاکمیت مّلی )

 (3-2تأمین امنیت عمومی ) 

 (4- 2حفظ جان مردم )

 (5- 2حفظ و توسعه قدرت مّلی )

 (3منافع رفاهی، اقتصادی ) 

 (1-3اجتماعی ) توسعه رفاه  

 (2- 3توسعه اقتصاد و معیشت مردم )

 (3-3زیست )یط مححفظ  

 (4-3های اقتصادی ) توسعه همکاری 

 (5-3دستیابی به منابع انرژی ) 

 (4منافع سیاسی، اجتماعی ) 

 (1-4جانبه ) حفظ استقالل همه 

 (2- 4جمهوریت نظام ) 

 ( 3-4تحکیم وحدت مّلی )

 (4- 4آگاهی اجتماعی ) ارتقای  

 (5-4جانبه کشور )توسعه همه 

 (5الملل )بین   نظامبه منافع معطوف 
 (1-5کسب پرستیژ و اعتبار مّلی )

 (2-5الملل )توسعه سیاسی روابط بین 

 

رو فرم ثبت ین  ا   از مضامین و واحدهای محتوایی بایستی در چینش یکسان و مشخصی ثبت شوند.  

 گیرد. های منافع مّلی تهیه و در اختیار کدگذاران قرار می یکسانی برای ثبت مقوله 
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های درسی : جامعه آماری این تحقیق شامل کتاب گیریکردن جمعیت آماری و نمونه مشخص 

گیری هدفمند با . به روش نمونه هست   1398م و نهم دوره اول متوسطه چاپ  های هفتم، هشت پایه 

ی مطالعات اجتماعی، فرهنگ و هنر، تفکر و سبک ها کتاب توجه به ماهیت موضوع پژوهش فعلی،  

 های آسمان موردبررسی قرار گرفتند.زندگی، فارسی و پیام 

: مقصود از پایایی آن است که اگر خصیصه موردسنجش را با همان محاسبه قابلیت اعتماد 

اندازه  دوباره  مشابه  وسیله  یا  و وسیله  دقیق  مشابه،  حد  چه  تا  حاصله  نتایج  کنیم،  گیری 

برای تعیین پایایی در این   استفاده   مورد(. روش  154:  1398اعتماد است )محمدی مهر،  قابل 

 شود.تعیین می   87/0اشد. ضریب پایایی این تحقیق  ب تحقیق، روش یا ضریب پایایی مرکب می 

های کتب منتخب متوسطه اول موردبررسی : در این پژوهش کل پیام تحلیل و گزارش نتایج تحقیق

قرار گرفت و ابتدا این موضوع دنبال شد که آیا پیام و مضمون آن، مربوط به منافع مّلی است یا 

های منافع مّلی در هر کتاب مشخص گردید. از فراوانی، لفه ترتیب فراوانی هر یک از مؤ این  خیر؟ به  

 های منافع مّلی استفاده شد.درصد فراوانی، جداول و نمودارها برای تحلیل و بررسی مؤلفه 

شده از کل کتب منتخب ی آور جمع ی  ها داده در این قسمت از پژوهش مجموع    :ی تحقیق هاافته ی 

 شده  داده فراوانی و در قالب جداول و نمودار نمایش    متوسطه دوره اول به شکل فراوانی و درصد 

ی منافع مّلی را با یکدیگر مقایسه کرده ها مؤلفه است. همچنین سعی شده است فراوانی هر یک از  

 و تحلیل قرار داد.  نقد   موردرا   آمده دست به و نتایج  

ی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول در پنج موردبررس ی  هاکتاب   3مطابق جدول شماره  

های یام پ عنوان کتاب شامل مطالعات اجتماعی، فرهنگ و هنر، تفکر و سبک زندگی، فارسی و  

ی بررس   مورد صفحه بوده    2290  مجموع  درباشد. در این تحقیق چهارده کتاب درسی که  ی م آسمان  

 .اند شده ی  کدگذار ی منافع مّلی ها مقوله و از حیث وجود   قرارگرفته 
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 ی موردبررس : مشخصات کتب درسی   3جدول شماره  

 تعداد صفحات تعداد درس تعداد فصل یا بخش عنوان کتاب پایه 

 185 20 10 مطالعات اجتماعی هفتم

 122 34 5 فرهنگ و هنر

 157 *  7 تفکر و سبک زندگی

 184 17 6 فارسی

 159 15 5 های آسمانیام پ 

 197 24 12 مطالعات اجتماعی هشتم

 136 17 2 فرهنگ و هنر

 206 *  7 تفکر و سبک زندگی

 150 17 6 فارسی

 126 15 6 های آسمانیام پ 

 190 24 12 مطالعات اجتماعی نهم

 175 28 5 فرهنگ و هنر

 160 17 6 فارسی

 143 12 5 های آسمانیام پ 

 

 مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطهتحلیل محتوای مجموع کتب    - 1

 572دارای    متوسطه دوره اول   نهم های هفتم، هشتم و  یه پا   ی مطالعات اجتماع ی  ها کتاب مجموع  

علوم   ی ها کتاب   منافع مّلی درمجموع   ی ابعاد اصل   یل به تحل   4شماره  در جدول    . باشند ی صفحه م 

 است.  شده   نهم دوره اول متوسطه پرداخته   و   هشتم   ی هفتم، اجتماع
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تصاو  بخش  ترت  ی فراوان   یشترین ب   یر، در  ا   یب به  منافع  به   ی فراوان   250با    یدئولوژیک مربوط 

 102و منافع رفاهی، اقتصادی با  (  درصد 7.1)  فراوانی   106با    سیاسی، اجتماعی منافع  ،  ( درصد 16.8) 

 بوده است.(  درصد 6.9فراوانی )

فعال  در ترت  یفراوان  یشترینب  یت،بخش  ا  یب به  منافع  به    ی فراوان  92با    یدئولوژیکمربوط 

  35و منافع رفاهی، اقتصادی با  (  درصد3.8)  یفراوان  56با    یاجتماع  یاسی،منافع س   ،(درصد6.2)

 بوده است. ( درصد2.4فراوانی )

کتاب   در  متن  ترت   ی فروان   یشترین ب ،  ها بخش  منافع    یب به  به   یفراوان   340با    یدئولوژیک امربوط 

 103و منافع دفاعی، امنیتی با   ( درصد 15.6)   ی فراوان   232با  ی اجتماع   یاسی، منافع س ، ( درصد 22.9) 

 بوده است.  (درصد 6.9فروانی ) 

 یفراوان  یشترینب ی، فراوان  1486از مجموع   کتب اجتماعی  ن و و مت  ها یت فعال   یر، جمع کل تصاو در 

 394با    ی اجتماع   یاسی، منافع س   ، ( درصد 45.9)   ی فراوان   682با    یدئولوژیک مربوط به منافع ا   یب به ترت 

( و منافع دفاعی و امنیتی درصد 16.1فراوانی )   239ی با  اقتصاد   ، منافع رفاهی، ( درصد 26.5)  ی فراوان 

)   163با   کمتر  ( درصد 11.0فراوانی  است.  معطوف    یز ن   ی فراوان  ین بوده  منافع  به  نظام مربوط  به 

 ( است.درصد 0.5)   اوانی فر   8با  الملل ین ب 
 

 ی منافع ملّی در کل کتب علوم اجتماع   ی ابعاد اصل   ی درصد فراوان :   4جدول شماره  

 ابعاد اصلی
 کل متن فعالیت تصویر

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 45.9 682 22.9 340 6.2 92 16.8 250 منافع ایدئولوژیک  - 1

 11.0 163 6.9 103 1.1 16 3.0 44 منافع دفاعی و امنیتی  - 2

 16.1 239 6.9 102 2.4 35 6.9 102 منافع رفاهی، اقتصادی  - 3

 26.5 394 15.6 232 3.8 56 7.1 106 منافع سیاسی، اجتماعی  - 4

 0.5 8 0.5 7 0.0 0 0.1 1 المللن ی بمنافع معطوف به نظام    - 5

 100.0 1486 52.8 784 13.4 199 33.8 503 کل
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 ی منافع ملّی در کل کتب علوم اجتماع   ی ابعاد اصل   ی درصد فراوان :    2شکل شماره  

 

 دوره اول متوسطه فرهنگ و هنر مجموع کتب   ی محتوا   یل تحل  - 2

 یدارا   هفتم، هشتم و نهم متوسطه دوره اول درمجموع   های یه فرهنگ و هنر پا  یها کتاب 

درمجموع کتب  یمنافع مّل  ی ابعاد اصل  یل به تحل  5شماره  در جدول  .باشند ی صفحه م  433

 .استشده  فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه پرداخته 

تکرار و در   یشترین ( ب درصد 69.4)  ی فراوان   163با    یدئولوژیک منافع ایر،  بخش تصاو   در   

در رتبه و    یتی و امن  ی ( منافع دفاعدرصد 0.9)  ی فراوان   2با    ی اقتصاد  ی، منافع رفاه   ی بعد رتبه  

 .( بوده است درصد 0.4)  ی فراوان  1با    ی اجتماع   یاسی،منافع س بعدی 
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 یاسی، ( و منافع س درصد 2.1)  ی فراوان  5با    یدئولوژیکبه منافع ا   یببه ترت یت،  بخش فعال   در 

 .( اشاره شده استدرصد 0.4)  ی فراوان  1با   یاجتماع 

ب   در  به متن،  ترت   ی فراوان   یشترین بخش مربوط  ا   یب به  منافع  به   47با    یدئولوژیک مربوط 

 .( بوده است درصد 6.0)  ی فراوان   14با   ی اجتماع  یاسی، ( و منافع سدرصد 20.0)  ی فراوان 

مربوط    یب به ترت   ی فراوان   یشترین ب   ی، فراوان   235و متن از مجموع    یت فعال   یر، جمع کل تصاو   در 

  ی فراوان   16با    ی اجتماع   یاسی، ( و منافع س درصد 91.5)   ی فراوان   215با    یدئولوژیک به منافع ا 

  وانی فرا   1با    یتی و امن   ی ( و منافع دفاع درصد 1.3)   ی فراوان   3با    ی اقتصاد   ی، (، منافع رفاه درصد 6.8) 

 نشده است.   ی ا اشاره   گونه یچ ه   الملل ین ( بوده است. به منافع معطوف به نظام ب درصد 0.4) 

 

 منافع ملّی در کل کتب فرهنگ و هنر  ی ابعاد اصل   ی درصد فراوان :  5جدول شماره  

 

 ابعاد اصلی
 کل  متن  فعالیت تصویر

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 91.5 215 20.0 47 2.1 5 69.4 163 منافع ایدئولوژیک  - 1

 0.4 1 0.0 0 0.0 0 0.4 1 منافع دفاعی و امنیتی   - 2

 1.3 3 0.4 1 0.0 0 0.9 2 منافع رفاهی، اقتصادی  - 3

 6.8 16 6.0 14 0.4 1 0.4 1 منافع سیاسی، اجتماعی  - 4

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 المللبین منافع معطوف به نظام    - 5

 100.0 235 26.4 62 2.6 6 71.1 167 کل 
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 منافع ملّی در کل کتب فرهنگ و هنر  ی ابعاد اصل   ی فراوان   درصد :  3شکل شماره  

 

 دوره اول متوسطه مجموع کتب فارسی    ی محتوا   یل تحل   - 3

 .باشد ی صفحه م   494  ی دارا مجموعًا  دوره اول متوسطه  ، هشتم و نهم  هفتم   های یه پا کتب فارسی  

دوره اول متوسطه پرداخته   کتب فارسی   منافع مّلی درمجموع   ی ابعاد اصل  یل به تحل   6شماره    جدول 

 است.

، منافع دفاعی امنیتی ( درصد 3.1)  ی فراوان   8با    یدئولوژیک د منافع ا ا بعیر، به ترتیب به ا بخش تصاو   در 

و منافع رفاهی، اقتصادی   ( درصد 1.6)   ی فراوان  4  با   ی اجتماع   یاسی، منافع س   (، درصد 1.9فراوانی )   5با  

 ده است.اشاره ش  ( درصد 0.4فراوانی )  1با  

 یدئولوژیکمنافع ا،  ( درصد 4.7)   12  یبا فراوان   یاجتماع   یاسی، منافع س ترتیب به  به  یت،  بخش فعال  در 

 ( اشاره شده است.درصد 0.8)   2  ی با فراوان   دفاعی و امنیتی ( و منافع  درصد 1.2)   یفراوان  3با  
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 یفراوان   114با    یدئولوژیکمربوط به منافع ا   یب به ترت   ی فراوان   یشترین ش مربوط به متن، ببخ   در 

فراوانی   25، منافع دفاعی و امنیتی  ( درصد 30.0)   یفراوان   77با    ی اجتماع   یاسی، منافع س  ، ( درصد 44.4) 

 بوده است.(  درصد 2.3)فراوانی    6و منافع رفاهی، اقتصادی با    ( درصد 9.7) 

مربوط به  یب به ترت   ی فراوان  یشترین ب ی، فراوان  257و متن از مجموع   یت فعال   یر، جمع کل تصاو در 

ا  س درصد 48.6)   ی فراوان  125با    یدئولوژیک منافع  منافع  و   یفراوان   93با    ی اجتماع   یاسی، ( 

 یفراوان   7با    ی اقتصاد   ی، منافع رفاه (،  درصد 12.5فراوانی )   32با    یتیو امن  ی (، منافع دفاع درصد 36.2) 

 نشده است.  ی ااشاره   گونه یچ هنیز    المللین ( بوده است. به منافع معطوف به نظام ب درصد 2.7) 

 

 ی منافع ملّی در کل کتب فارس   ی ابعاد اصل   ی درصد فراوان :  6جدول شماره  

 ابعاد اصلی
 کل  متن  فعالیت تصویر

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 48.6 125 44.4 114 1.2 3 3.1 8 منافع ایدئولوژیک  - 1

 12.5 32 9.7 25 0.8 2 1.9 5 منافع دفاعی و امنیتی   - 2

 2.7 7 2.3 6 0.0 0 0.4 1 منافع رفاهی، اقتصادی  - 3

 36.2 93 30.0 77 4.7 12 1.6 4 منافع سیاسی، اجتماعی  - 4

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 المللمنافع معطوف به نظام بین   - 5

 100.0 257 86.4 222 6.6 17 7.0 18 کل 
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 ی منافع ملّی در کل کتب فارس   ی ابعاد اصل   ی فراوان   درصد :  4شکل شماره  

 

 دوره اول متوسطهمجموع کتب تفکر و سبک زندگی    ی محتوا   یل تحل   - 4

 363  ی هشتم دوره اول متوسطه مجموعًا دارا و    هفتم   های یه پاتفکر و سبک زندگی    ی هاکتاب 

ب تفکر و سبک کت  منافع مّلی درمجموع   ی ابعاد اصل  یلبه تحل  7شماره    جدول   . باشد ی صفحه م 

 دوره اول متوسطه پرداخته است.  ی زندگ 

 ؛ ( درصد 4.0)   ی فراوان  13با    ی اجتماع  یاسی، مربوط به منافع س   ی فراوان  یشترین ، ب یر بخش تصاو   در   

اشاره   ( درصد 0.3فراوانی )  1و منافع ایدئولوژیک با    (درصد 0.9)  ی فراوان   3با    یتی و امن   یمنافع دفاع 

 شده است.
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فعال   در  ترت یت بخش  به  س   یب ،  منافع  منافع درصد 28.7)   یفراوان   94با    ی اجتماع   یاسی، به   ،)

 2با    ی و منافع دفاعی و امنیتی اقتصاد   ی، منافع رفاهبه  (،  درصد 4.3)   ی فراوان   14با    یدئولوژیکا 

 ( اشاره شده است.درصد 0.6)  ی فراوان 

(، منافع درصد 42.5)   ی فراوان  139با    ی اجتماع   یاسی، به منافع س  یب بخش مربوط به متن، به ترت  در 

منافع و  (  درصد 1.8)   ی فراوان   6با    یتی و امن   ی(، منافع دفاع درصد 15.3)   یفراوان   50با    یدئولوژیکا 

 اشاره شده است.  ( درصد 0.9فراوانی )   3ی با  اقتصاد   ی،رفاه 

به   یب متعلق به ترت   یفراوان   یشترین ب  ی،فراوان   327و متن از مجموع    یت فعال  یر،جمع کل تصاو  در 

س ا درصد 75.2)   ی فراوان   246با    ی اجتماع  یاسی، منافع  منافع   ی فراوان  65با    یدئولوژیک (، 

 ی فراوان   5با    ی اقتصاد  ی،( و منافع رفاه درصد 3.4)   یفراوان   11با    یتیو امن   یفع دفاع (، منادرصد 19.9) 

 نشده است.  یا اشاره  یچ ه  الملل ین ( اشاره شده است. به منافع معطوف به نظام بدرصد 1.5) 

 

 یمنافع ملّی در کل کتب تفکر و سبک زندگ   ی ابعاد اصل   ی درصد فراوان :  7جدول شماره  

 ابعاد اصلی
 کل  متن  فعالیت تصویر

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 19.9 65 15.3 50 4.3 14 0.3 1 منافع ایدئولوژیک  - 1

 3.4 11 1.8 6 0.6 2 0.9 3 منافع دفاعی و امنیتی   - 2

 1.5 5 0.9 3 0.6 2 0.0 0 منافع رفاهی، اقتصادی  - 3

 75.2 246 42.5 139 28.7 94 4.0 13 منافع سیاسی، اجتماعی  - 4

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 المللمنافع معطوف به نظام بین   - 5

 100.0 327 60.6 198 34.3 112 5.2 17 کل 
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 منافع ملّی در کل کتب  یابعاد اصل  یدرصد فراوان:  5شکل شماره 

 

 ی آسمان دوره اول متوسطهها ام ی پ مجموع کتب    ی محتوا   یل تحل   - 5

در   .باشد ی صفحه م  428م دوره اول متوسطه  پایه هفتم، هشتم و نه آسمان    های یام کتب پمجموع  

دوره اول متوسطه   های آسمانیام پ  کتب   منافع مّلی درمجموع   ی ابعاد اصل  یل به تحل   8شماره    جدول 

 است.شده  پرداخته  

، منافع سیاسی،  ( درصد 5.9)   ی فراوان   23با    یدئولوژیک مربوط به منافع ا   ی فراوان   یشترین ، ب یر در بخش تصاو 

 ( بوده است. درصد 1.3)   ی فراوان   5با    ( و منافع دفاعی و امنیتی درصد 2.0فراوانی )   8اجتماعی با  

با   یدئولوژیکمنافع ا   (، درصد8.2فروانی )  32با    ی اجتماع   یاسی، ، به منافع س یتبخش فعال   در 

 اشاره شده است.   ( درصد0.3فراوانی )   1و منافع دفاعی و امنیتی با    ( درصد6.4)   ی فراوان   25

 یاسی،(، منافع س درصد 50.5)   ی فراوان   198با    یدئولوژیک به منافع ا   یب بخش مربوط به متن، به ترت   در 

اشاره شده   ( درصد 2.0فراوانی )  8با   یتی و امن   ی منافع دفاع و  ( درصد 22.2)  یان فراو   87با   ی اجتماع

به منافع   ی متعلق فراوان   یشترین ب  ی، فراوان   392و متن از مجموع    یت فعال   یر، جمع کل تصاو  در   است. 
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 ، ( درصد 32.4)   یفراوان   127با    یاجتماع   یاسی، (، منافع سدرصد 62.8)   یفراوان   246با    یدئولوژیکا 

 (درصد 1.3فراوانی )   5ی با  اقتصاد   ی،منافع رفاه و    (درصد 3.6)   یفراوان   14با    یتیو امن   یمنافع دفاع 

 نشده است.  ی ا اشاره  یچ ه  الملل ین معطوف به نظام ب منافع   است. به بوده  

 

 ی آسمان   های یام منافع ملّی در کل کتب پ   ی ابعاد اصل   ی درصد فراوان :   8جدول شماره  

 ابعاد اصلی
 کل  متن  فعالیت تصویر

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 62.8 246 50.5 198 6.4 25 5.9 23 منافع ایدئولوژیک  - 1

 3.6 14 2.0 8 0.3 1 1.3 5 منافع دفاعی و امنیتی   - 2

 1.3 5 1.0 4 0.0 0 0.3 1 منافع رفاهی، اقتصادی  - 3

 32.4 127 22.2 87 8.2 32 2.0 8 سیاسی، اجتماعیمنافع    - 4

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 المللمنافع معطوف به نظام بین   - 5

 100.0 392 75.8 297 14.8 58 9.4 37 کل 

 ی آسمان  های یام منافع مّلی در کل کتب پ   ی ابعاد اصل  ی درصد فراوان: 6شکل شماره  
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 دوره اول متوسطه مجموع کتب منتخب    ی محتوا   یل تحل   - 6

مطابق   . باشد ی صفحه م   2290منتخب تحقیق که مورد بررسی قرار گرفتند  کتب  مجموع صفحات  

منافع مّلی در کل کتب منتخب دوره متوسطه   یها مقوله   ی هر یک ازدرصد فراوان ،  9با جدول شماره  

 در سه بخش تصویر، فعالیت و متن مشخص شده است.  اول 

 436با    یران ملت ا   یخی و تار   ی انقالب   - ی اسالم  یت مربوط به هو   یاوان فر   یشترین ، ب یر در بخش تصاو 

 52زیست با  یط مح(، حفظ  درصد 3.6فراوانی )   98، ارتقای آگاهی اجتماعی با  ( درصد 16.2)   ی فراوان 

ی از تمامیت ارضی پاسدار  ( و درصد 1.1فراوانی )   31(، توسعه رفاه اجتماعی با  درصد 1.9فراوانی ) 

 بوده است.  (درصد 0.9)   فراوانی   25با  

 یت هو   ، ( درصد 6.4)   ی فراوان   173با  ارتقای آگاهی اجتماعی    مقوله   به   یت، به ترتیب بخش فعال   در 

و به توسعه رفاه اجتماعی و (  درصد 5.2)   ی فراوان   139با    یران ملت ا  یخی و تار  ی انقالب   - ی اسالم 

 یکسان اشاره شده است.طور  به ( درصد 0.6فراوانی ) 15زیست با  یط مححفظ  

 727با    یران ملت ا  یخی و تار  ی انقالب  - یاسالم   یت به مقوله هو   یب بخش مربوط به متن، به ترت  در 

، پاسداری از تمامیت درصد( 16.5)  ی فراوان   446با    ی اجتماع   ی آگاه  ی درصد(، ارتقا 27.0)  ی فراوان 

درصد( و جمهوریت نظام 1.6فراوانی )  43درصد(، تحکیم وحدت مّلی با  1.9فراوانی )   52ارضی با  

 اشاره شده است.درصد(  1.5فراوانی )   40با  

 - یاسالم  یت به مقوله هو  یب به ترت  ی، فراوان   2697و متن از مجموع  یت فعال   یر، جمع کل تصاو  در 

 یفراوان   717با    ی اجتماع   ی آگاه   ی درصد(، ارتقا48.3)   ی فراوان   1302با    یران ملت ا   یخی و تار  ی انقالب 

 84ی با  ارض   یت از تمام   ی پاسدار درصد(،  4.7فراوانی )   127زیست با  یط مححفظ    درصد(،26.6) 

 ( با  3.1فراوانی  اجتماعی  رفاه  توسعه  و  )   80درصد(  به   درصد( 3.0فراوانی  است.  شده  اشاره 

 4تیابی به منابع انرژی با  درصد(، دس 0.1فراوانی )   3الملل با  ین ب ی توسعه سیاسی روابط  هامقوله 
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های ی همکار درصد( و توسعه 0.2فراوانی )   5درصد( و کسب پرستیژ و اعتبار مّلی با 0.1فراوانی )

 درصد( کمترین توجه شده است.0.2فراوانی )  6اقتصادی با  

در کل کتب منتخب دوره   ی منافع ملّ  ی جزئ   یها مقوله   ی درصد فراوان   نمودار   7در شکل شماره  

 های  مقوله طور که در نمودار به وضوح نمایان است،    نشان داده شده است. همان  متوسطه اول

 یآگاه   ی ارتقا   و   ( درصد48.3)   ی فراوان   1302با    یران ملت ا   یخی و تار   ی انقالب   - ی اسالم   یتهو

 اند.داده  بیشترین فراوانی را به خود اختصاص   ( درصد26.6)   ی فراوان   717با    ی اجتماع 

 

 منافع ملّی در کل کتب منتخب دوره متوسطه اول  یجزئ یهامقوله  یدرصد فراوان:  9جدول شماره 

 مقوله جزئی ابعاد اصلی 
 کل متن  فعالیت  تصویر 

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

منافع   -1
 ایدئولوژیک 

انقالبی و   - هویت اسالمی -1
 48.3 1302 27.0 727 5.2 139 16.2 436 ایران تاریخی ملت  

 1.1 31 0.8 22 0.0 0 0.3 9 اسالمیت نظام  -2

منافع   -2
 دفاعی و امنیتی 

 3.1 84 1.9 52 0.3 7 0.9 25 پاسداری از تمامیت ارضی  -1

 1.9 51 1.4 38 0.2 5 0.3 8 پاسداری از حاکمیت ملّی  -2

 1.1 30 0.7 19 0.1 3 0.3 8 تأمین امنیت عمومی  -3

 0.8 22 0.5 14 0.1 2 0.2 6 حفظ جان مردم   -4

 1.3 34 0.7 19 0.1 4 0.4 11 حفظ و توسعه قدرت ملّی   -5

منافع   -3
رفاهی،  
 اقتصادی 

 3.0 80 1.3 34 0.6 15 1.1 31 توسعه رفاه اجتماعی  -1

توسعه اقتصاد و معیشت   -2
 1.6 42 0.6 15 0.2 6 0.8 21 مردم 

 4.7 127 2.2 60 0.6 15 1.9 52 زیست محیطحفظ   -3

های  توسعه همکاری  -4
 0.2 6 0.2 6 0.0 0 0.0 0 اقتصادی 

 0.1 4 0.0 1 0.0 1 0.1 2 دستیابی به منابع انرژی  -5
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 منافع ملّی در کل کتب منتخب دوره متوسطه اول  یجزئ یهامقوله یدرصد فراوان:  7شکل شماره 

 

منافع   -4
سیاسی،  
 اجتماعی 

 0.5 13 0.4 10 0.0 1 0.1 2 جانبه حفظ استقالل همه   -1

 2.3 61 1.5 40 0.3 7 0.5 14 جمهوریت نظام   -2

 2.3 63 1.6 43 0.4 10 0.4 10 تحکیم وحدت ملّی  -3

 26.6 717 16.5 446 6.4 173 3.6 98 ارتقای آگاهی اجتماعی  -4

 0.8 22 0.4 10 0.1 4 0.3 8 جانبه کشور توسعه همه  -5

منافع   -5
معطوف به نظام  

 الملل بین 

 0.2 5 0.1 4 0.0 0 0.0 1 کسب پرستیژ و اعتبار ملّی  -1

توسعه سیاسی روابط   -2
 0.1 3 0.1 3 0.0 0 0.0 0 الملل بین 

 100.0 2697 58.0 1563 14.5 392 27.5 742 کل
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ی و نمودار درصد فراوانی هر یک درصد فراوان ،  8و شکل شماره   10مطابق جدول شماره 

در سه بخش تصویر،   اول     در کل کتب منتخب دوره متوسطه   منافع مّلی   ابعاد اصلی   از 

 فعالیت و متن مشخص شده است. 

تصاو  بخش  ا   ی فراوان   یشترین ب یر،  در  منافع  به   یفراوان   445با    یدئولوژیک مربوط 

ی اقتصاد  ی،منافع رفاه  درصد(، 4.9فراوانی )  132، منافع سیاسی، اجتماعی با درصد( 16.5) 

 ( است.درصد 2.2)   ی فراوان 58با   و منافع دفاعی و امنیتی   درصد( 3.9فراوانی ) 106با  

 یدئولوژیکمنافع ا   درصد(، 7.2فروانی )   195با    یاجتماع   یاسی، ، به منافع س یت بخش فعال   در 

با  ( درصد 5.2)  ی فراوان   139با   اقتصادی  رفاهی،  منافع   ،37  ( منافع 1.4فراوانی  و  درصد( 

 اشاره شده است. درصد( 0.8فراوانی ) 21دفاعی و امنیتی با  

درصد(، منافع 27.8)   ی فراوان   749با    یدئولوژیک به منافع ا  یب بخش مربوط به متن، به ترت   در 

دفاع،  درصد( 20.4)   ی فراوان  549با    ی اجتماع  یاسی، س  امن  ی منافع  فراوانی   142با    یتی و 

کمترین   اشاره شده است.   درصد( 4.3فراوانی ) 116درصد(، منافع رفاهی، اقتصادی با  5.3) 

 درصد( بوده است.0.3فراوانی )  7 الملل ین ب توجه به منافع معطوف به نظام  

 یدئولوژیکبه منافع ا   یب ، به ترت انی فراو   2697و متن از مجموع    یت فعال   یر، جمع کل تصاو   در 

درصد(، منافع 32.5)  ی فراوان  876با    یاجتماع   یاسی، درصد(، منافع س 49.4)  ی فراوان   1333با  

دفاع   و   درصد( 9.6)   ی فراوان  259با    ی اقتصاد  ی، رفاه  امن  یمنافع   یفراوان   221با    یتی و 

 یفراوان   8  الملل ین ن توجه به منافع معطوف به نظام ب ی درصد( اشاره شده است. کمتر 8.2) 

 درصد( بوده است.0.3) 
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 منافع ملّی در کل کتب منتخب دوره متوسطه اول  ی ابعاد اصل   ی درصد فراوان :   10جدول شماره  

 ابعاد اصلی
 کل  متن  فعالیت تصویر

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 49.4 1333 27.8 749 5.2 139 16.5 445 منافع ایدئولوژیک  - 1

 8.2 221 5.3 142 0.8 21 2.2 58 منافع دفاعی و امنیتی   - 2

 9.6 259 4.3 116 1.4 37 3.9 106 منافع رفاهی، اقتصادی  - 3

 32.5 876 20.4 549 7.2 195 4.9 132 منافع سیاسی، اجتماعی  - 4

 0.3 8 0.3 7 0.0 0 0.0 1 المللمنافع معطوف به نظام بین   - 5

 100.0 2697 58.0 1563 14.5 392 27.5 742 کل 

 

 : درصد فراوانی ابعاد اصلی منافع ملّی در کل کتب منتخب دوره متوسطه اول 8شماره  شکل  
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 گیرینتیجه 

جزئی  فراوان که    طور همان  ابعاد  مل ی  نشان  منافع  به  ی م ی  متعلق  فراوانی  بیشترین   یت هو دهد، 

درصد بوده است که به نسبت سهم باالیی را 48.3یران با حدود  ملت ا   یخیو تار  یانقالب   -ی اسالم 

 - کردن هویت اسالمیتوجه ویژه به پرورش و نهادینه   دهنده نشان به خود اختصاص داده است و  

میان   در  ایران  ملت  تاریخی  و  همچنین     آموزان دانش انقالبی  با   یاجتماع   ی آگاه  ی ارتقا است. 

شده در اسناد صاص داده است که با توجه به اهداف اشاره سهم مطلوبی را به خود اخت   درصد 26.6

 یها دانش و مهارت   ی افراد، ارتقا  ی که در آن به حقوق اجتماع  ینی مضام فرادستی، ضرورت اشاره به  

است. تحلیل   شده   منعکس ی  خوببه ی و ...  اجتماع   ی آموزش آداب و الزامات زندگ   ی، اجتماع   ی زندگ 

فراوانی، به   2697که از بین  ی نحو به باشد  ی م   الذکرفوق ییدکننده مطالب  تأ ابعاد اصلی منافع مّلی نیز  

بیشترین   با  ی فراوانترتیب  ایدئولوژیک  منافع  به  مربوط  )   1333ها  منافع 49.4فراوانی  درصد(، 

های ی فراواندرصد از مجموع  82درصد( بوده است که تقریبًا  32.5فراوانی )   876سیاسی، اجتماعی با  

اختصاص   خودشان  به  را  مّلی  با    اند داده منافع  اقتصادی  رفاهی،  منافع  ابعاد  به  فراوانی   259و 

الملل با ین منافع معطوف به نظام ب درصد( و 8.2فراوانی ) 221درصد(، منافع دفاعی، امنیتی با 9.6) 

توجهی یا کمتر ی ب ذکر است که  یان  شادرصد( به میزان کمتری اشاره شده است.  0.3فراوانی )   8

 جانبههمه ی منافع مّلی از قبیل منافع رفاهی، اقتصادی، توسعه ها مقوله کردن به برخی ابعاد و توجه 

تواند تا حد ی م الملل  ین ب ی و منافع معطوف به نظام  به منابع انرژ   یابیدست ،  جانبه همه کشور، استقالل  

در ذیل به برخی از   اختصار   بهمنافع مّلی اثرگذار باشد که  ی  ها مؤلفه زیادی بر روی کارکرد سایر  

 اشاره شده است.  ها آن 

های اقتصادی، توسعه ی همکار از قبیل توسعه اقتصاد و معیشت مردم، توسعه    ها مقوله برخی از    

کمتر    جانبه همه  تقویت ی درحال است    قرارگرفته   موردتوجهکشور  و  مردم  معیشت  تقویت  که 

اقتصادی  یرساخت ز  اقتصادی    عنوانبه های  محرکه  نیروی  موجب ی م   مراتب به یک  تواند 
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تقویت  یت رضا از  یشه رمندی مردم و  اسالمی شود. بسیاری  نظام جمهوری  ها و ی ناهنجارهای 

ه در مسائل اقتصادی شوند ریش ی م ی امنیتی نیز  هامسئله ی تبدیل به  گاه های اجتماعی که  یتی نارضا 

کردن با پررنگ   اند داده . دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران نیز نشان  د شته و دارن دا  مردم و معیشتی  

های ظالمانه سعی دارند اعتماد مردم نسبت به مسئولین یم تحر ها و از طریق وضع  ی نابسامان این  

وند. بنابراین ضرورت دارد قشر نظام را از بین برده و منجر به کاهش سرمایه اجتماعی نظام ش

 ساز این کشور برای درک مشکالت اقتصادی و راهکارهای رفع مشکالت آن تربیت شوند.ینده آ 

است و اتفاقًا از اهمیت   شده   پرداخته مقوله دیگری که در کتب درسی این پژوهش کمتر به آن  

سازان ینده آ در حالی است که    باشد. این ی ماست، مقوله دستیابی به منابع انرژی    برخوردار باالیی  

 یانرژ   یدی، خورش   ی انرژیر ) پذ ید تجد این کشور باید بدانند دستیابی به منابع انرژی اعم از منابع  

و... ین زم  ی انرژ   ی، باد  تجدید   ( گرمایی  و فس  ی ها)سوخت   یر ناپذ یا  اتم   یلی  از سوخت  یکی  ی( 

ترین مسائل آینده جهان خواهد بود و یکی از دالیلی که نظام استعمار و دشمنان جمهوری ی اساس 

کنند و همواره به طرق مختلفی ی م ی ایران مخالفت  ا هسته یز  آم صلح اسالمی ایران با داشتن انرژی  

ه دنبال  جانبه و ... ب های یک یم تحر ی، اعمال  ا هسته یسات  تأس از قبیل ترور دانشمندان، خرابکاری در  

دستیابی به منابع انرژی است. استقالل   ایجاد مشکالت عدیده برای کشورمان هستند، همین موضوع

یی است که تاکنون در کتب درسی منتخب کمتر به ها مقوله ین  تر مهم کشور نیز یکی از    جانبه همه 

می، سیاسی های اقتصادی، فرهنگی، علمی، صنعتی، نظا ینه زم آن توجه شده است. استقالل کشور در  

شود که کشور بدون تحمل فشارهای خارجی بتواند احتیاجات خود را برطرف نماید، ی مو... باعث  

یک کشور   عنوان به همواره برای پیمودن مسیر پیشرفت و رسیدن به اهداف خود حرکت کند و  

و در المللی مشارکت فعاالنه داشته باشد  ین ب ی  ها عرصه مستقل بتواند حتی در سطح منطقه و در  

و  ا منطقه های  گیری یم تصم  باشد.  ین ب ی  اثرگذار  از  ی مادام المللی  هر یک  در  کشور  های ینه زمکه 
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ی هالت باید شاهد اعمال فشار دو   وابسته به خارج از مرزهای خود باشد، در مواقع نیاز   الذکر فوق 

 سلطه بر خود باشد.

الملل نیز کمترین توجه را به ین ب ی کسب پرستیژ و اعتبار مّلی و همچنین توسعه روابط  هامقوله 

ی با زن چانه که کسب پرستیژ و اعتبار مّلی در تعامل و قدرت  ی درحال  اند داده خودشان اختصاص  

منطقه   و  کشورهای همسایه  مناسبات    اثرگذارسایر کشورها، خصوصًا  در  و  نیز ین ببوده  المللی 

سایر یین تع  با  کشورمان  روابط  که  میزانی  هر  به  است.  کشورها    ها دولت   کننده  و   تر گسترده و 

های خارجی، رونق تولید و اقتصاد، اشاعه یم تحر تر باشد عالوه بر کمک به مبارزه با  یافته توسعه 

های اقتصادی و صنعتی کشورمان نیز افزایش خواهد یرساخت زفرهنگ ایرانی، اسالمی و تقویت  

های فرهنگی و اجتماعی ی ناهنجار خود منجر به حل بسیاری از مشکالت و    نوبه   به شد که این امر  

 خواهد شد.

به روش   یق تحق   یک در    شود ی م   یشنهاد پ   ی منافع ملّ   ی ها ابعاد و مقوله   ی با توجه به گستردگ

به   نظر نخبگان نسبت  ملّ   ی هاابعاد و مقوله   ین تر استخراج مهم اجماع  با    ی منافع  اقدام شود. 

 یشنهادمختلف متفاوت است، پ   یلی آموزان در مقاطع تحص سطح درک دانش   ینکه به ا   یتعنا 

مقوله   ابعاد   شود ی م  دانش   شده استخراج   ی ها و  درک  سطح  و  سن  با  آموزان متناسب 

بهره   شده ی بند دسته  اخت   ی بردار و جهت  درس  ن یمؤلف   یار در  نهادها   ی کتب  قرار   ی و  مربوطه 

  ین ا  یج با توجه به نتا  شود ی م یشنهاد پ  ی درس  ی ها و مؤلفان کتاب  ی آموزش   یزان ر . به برنامه یرد گ

ها را حفظ آن  ین نموده و تعادل ب   یدنظر تجد   ی منافع ملّ   ی ها توجه به مقوله   یزان پژوهش در م 

وپرورش آموزش   ی در اسناد فرادست   ی از اهداف کل   یکی   ی حفظ منافع ملّ   ینکه . با توجه به ا یند نما 

به   ی مناسب   یالگوها   الگو،  ی بر اساس طراح  ییپژوهش مبنا   یکدر    شودی م   یشنهاد پ   باشد، ی م 

توجه به    ینکه به ا   یتارائه گردد. با عنا   ی در کتب درس   ی نمودن منافع ملّ منظور چگونه مطرح

 شودی م   یشنهاد لذا پ   باشد، ی آموزان مورد انتظار معموم دانش  ی از آن برا   یانتو ص   ی منافع ملّ 
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انجام شود. با توجه به  یز و دوره دوم متوسطه ن  ییدوره ابتدا  یدر کتب درس  ی مشابه  یقات تحق 

 یت ها، وضع خانواده   ینقش معلمان، دوستان، سبک زندگ  ی، زندگ  یط مح   ی بافت فرهنگ   ینکه ا 

م خانواده   ی اقتصاد   ... و  ترب   تواند ی ها  باشد   یتدر  مؤثر  تأث   ، فرد  بر   یرهای متغ   یر لذا  فوق 

 .یرد قرار گ  ی موردبررس  ی شدن مفهوم منافع ملّ ینه نهاد 

ها مواجه بوده که به طور خالصه  در آخر باید اشاره کرد که تحقیق حاضر با برخی از محدودیت 

 عبارتند از:

دوستان،  ین، نقش معلم یلآموزان از قبدانش  یت عوامل مؤثر بر ترب  ین از ب یق تحق  یندر ا  •

ابزارها   یطمح  کتاب   یررسمی غ   ی مدرسه،  فقط  و...  منتخب درس  ی هاآموزش   ی 

 است.قرارگرفته    یلو تحل   یموردبررس 

ن  • دوم  متوسطه  در  اول  متوسطه  بر  فرهنگ   ی اجتماع   یاسی، س   یتترب   یز، عالوه   ی و 

پژوهش   ین در ا شدن قلمرو تحقیق،  ه دلیل گستردهبکه    گیرد ی آموزان صورت م دانش 

 نبوده است.   دوم متوسطه مقدور   دوره درسی  منافع ملّی در کتب    ی امکان بررس 

 پرداخته کّلی به منافع مّلی    صورت به   وپرورش آموزش با عنایت به اینکه در اسناد فرادستی   •

است، معیار مناسبی برای تعیین سطح تحلیل منافع مّلی در کتب درسی در اختیار   شده 

 محقق نبوده است.

برای  ها شاخص نبودن   • استاندارد  فرآیند  هامقوله ی  در  استفاده  منظور  به  مّلی  منافع  ی 

 . ها مقوله کدگذاری  

ها از مقوله  یک نسبتًا گسترده بوده و هر  یق تحق  ین شده در ا ی منافع مّلی بررس  ی هامقوله  •

 . اندبوده  ی متنوع   ی هاشاخص  ی دارا 
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  ی، مل   یت هو   ی هالفه ؤ هفتم و هشتم دوره اول متوسطه بر اساس م  یه پا   ی درس   ی کتاب ها   ی محتوا  یل (، تحل 1394طاهره )   یمی، ابراه 

 .باهنر، کرمان   ید ارشد، شه   ی نامه کارشناس یان پا 

 ی،اسالم   ی به منفعت نظام جمهور   ی : گذار از منافع مل ی سپتامبر و تحول مفهوم منافع مل   11(،  1381و زمستان    یز فرزاد )پائ   پورسعید، 

 .710- 693شماره سوم و چهارم،    ی، فصلنامه مطالعات راهبرد 

 .الملل، چاپ اول، تهران: مجد   ین و حقوق ب   یاتی ح   ی (، منافع مل 1392)   یدر ح   پیری، 

 .65-47،  12و   11شماره  ی، ما کدامند؟، فصلنامه مطالعات راهبرد   ی ّل(، منافع م 1380محمدرضا )   تاجیک، 

توجه    یزان دوره اول متوسطه برحسب م   ی فارس   ی هاکتاب   ی محتوا   یل (، تحل 1396)   ی موس  یری، پ   و   محمد   ، ی آبادیل ل   ی سبحان   حرفتی 

 .65-41،   4شماره    یران، ا   ی فرهنگ   یقات فصلنامه تحق  ی، فرهنگ   یه سرما   ی هابه مؤلفه 

 یهالفه ؤ توجه به م   یران دوره متوسطه اول بر حسب م   ی درس   ی ها کتاب   ی محتوا   یل (، تحل1395محمد )   ی، آباد یل ل   ی سبحان   حرفتی 

 .یز تبر   یجان، آذربا   ی مدن  ید ارشد، دانشگاه شه   ی نامه کارشناسیان پا   ی، و فرهنگ   ی اجتماع   یه سرما 

 ی،ارشد، دانشگاه آزاد اسالم   ی نامه کارشناس یان پا   یران، ا   ی اسالم   ی در جمهور   ی و منافع مل   یدئولوژی (، رابطه ا 1392زاده، عباس ) حسین 

 .تهران 

 یران، ا   ی اسالم   ی جمهور   ی خارج   یاست در س   ی (، مفهوم منافع مل 1387و زمستان    یز کنده، محمد )پائ تازه   ی فرهاد و فرد   درویشی، 

 .136- 102شماره سوم،    یک، یت (، فصلنامه ژئوپل 1384-1376)   ی دولت خاتم   : ی مطالعه مورد

 چاپ ششم، تهران: سمت.  یران، ا   ی اسالم   ی جمهور   ی خارج   یاست (، س 1394)   یدجالل س   یروزآبادی، ف   ی دهقان 

 .چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان  ی، کتب درس   یکرد محتوا با رو   یل (، تحل 1390زهرا )   یرآتشانی، و ام   ی مهست   رسولی، 

 یی، دوره ابتدا   یدر کتب فارس   ی مّل  یت هو  ی هامؤلفه   یی(، بازنما 1391آمنه )  ی، شکرالله   و  محمدرضا   ی، بشل   یمانی پور، محمود؛ سل شارع 

 .170- 147، 17خانواده و پژوهش، شماره  

 .پرورش و تهران: وزارت آموزش   یران، ا   ی م اسال   ی جمهور   ی مّل  ی (، برنامه درس 1391وپرورش ) آموزش  ی عال   شورای 

 .پرورش و وپرورش، تهران: وزارت آموزش آموزش  یادین (، سند تحول بن 1390)   ی انقالب فرهنگ   ی عال   شورای 

 .150- 129،  9(، شماره یقات به آنها، دانشنامه )واحد علوم و تحق   یابی دست  ی ها و روش   ی (، منافع مّل1389جعفر )  قامت، 
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،  26فصلنامه دانشگاه امام صادق، شماره    یران، ا   یاسالم   ی در نظام جمهور   ی منافع مّل  های یسته ها و با (، ضرورت 1384خسرو )   قبادی، 

110-128. 

 .ی تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبرد   ی، چاپ اول، ترجمه اصغر افتخار  ی، منفعت مّل  یه (، دو رو 1378)   یوید د   کلینتون، 

ها در  آن   ین و رابطه ب   ی و منافع مل   یت مفهوم هو   ی (، بررس 1397محمدباقر )تابستان    ی، باباهاد   و   رضا   یضی، مقدم، ابوذر؛ ف   گوهری 

 .128- 105، 28شماره    ی،مل   یت ، امن (ی العال )مدظله یمقام معظم رهبر  یشه اند 

 .(، تهران: دانش نگار یق تحق   ی عمل   ی محتوا )راهنما   یل (، روش تحل 1398مهر، غالمرضا )   محمدی 

، )ره( ینی حضرت امام خم   های یشه در آرا و اند  ی مّل  یت بر مفهوم منافع و امن   ید با تأک   ی نظام اسالم   ی (، مبان 1394)   ین محمدحس   مسعودی، 

 .مرودشت   ی، ارشد، دانشگاه آزاد اسالم ی نامه کارشناس   یان پا 

   ( رهبری،  معظم  ب ( 1396/ 03/ 22مقام  د   یانات ،  قابل   یدار در  نظام،  در:  مسئوالن  -https://farsi.khamenei.ir/speechدسترس 

content?id=36824 
رهبر    معظم  ) مقام  س (1392/ 02/ 10ی،  آموزش   یجاد ا   ی کل   های یاست ،  نظام  در  قابل تحول  کشور،  در:  وپرورش  دسترس 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22421 
 یاسی، علوم س   یی دوره ابتدا   ی کتاب فارس   یی محتوا   ی بررس   ی، در کتب درس   ی مّل  یت (، تبلور هو 1388)   یتا آز   یدونی، و فر   ی عل   منصوری، 

 .46- 27  38شماره  

الگو 1379/ 10/ 01)   ی، انقالب اسالم   ی فرهنگ   ی پژوهش   مؤسسه  اند   ینی ب و واقع   یی گرا آرمان   ی (،  ، قابل )ع(ی امام عل   یره و س   یشه در 

 http://farsi.khamenei.ir  :دسترس در 

ارشد، رشته حقوق   ی کارشناس   نامه یان پا   یران، ا   ی در قانون اساس   ی منافع مّل  یف در تعر   ی (، نقش افکار عموم 1395)   یه سم   وصالی، 

 .دانشگاه قم، قم   ی، عموم 

 ی کارشناس   نامه یان پا   ی، اجتماع   یه سرما   یهامؤلفه   بر یه  مقطع متوسطه با تک   ی کتب علوم اجتماع   ی محتوا   یل (، تحل 1390)   یه پور، آس   ولی 

 .تهران   ی، عالمه طباطبائ   ی، رفاه اجتماع   ریزی ارشد، رشته برنامه 

ارشد،   ی نامه کارشناس یان پا   ی، زندگ   ی هامهارت   ی هابر اساس مؤلفه   ییراهنما   ی کتب درس   ی محتوا   یل (، تحل 1388)   ینب زاده، ز یزدی 

 نور، تهران.  یام پ 

 


