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چکيده
پژوهش حاضر با هدف تحليل وضعيت انعکاس مؤلفههههاي هويهت فرهنگهي منبعه ا برنامهه
درسي ملي در کتابهاي درسي رياضي دوره ابتهدايي اجهرا شهد .روش پهژوهش توصهيفي و ا نهو
تحليل محتوا بود .جامعه پژوهشي کتابهاي درسي دوره ابتدايي در سال تحصيلي  9319-16بود که
با استفاده ا روش نمونه گيري هدفمند کتابهاي رياضي به عنوان نمونه پژوهشهي انتخهاب شهدند.
ابزار گردآوري اطالعات چک ليست تحليل محتواي محقق ساخته روا و پايا بود و نتايج پهژوهش بها
استفاده ا شاخصهاي آمار توصيفي و استنباطي بررسي و تحليل شد .عمهده تهرين نتهايج پهژوهش
بيان کننده آن بود که ا مجمو  236مورد استخراج شده ا شش کتاب رياضهي ابتهدايي 09 ،مهورد
( 22/0درصد) به مؤلفه دين و مذهب 63 ،مورد ( 29/2درصد) به مؤلفه جغرافياي فرهنگي 32 ،مورد
( 20/0درصد) به مؤلفه تاريخ و حافظه فرهنگي 86 ،مورد ( 21/0درصد) بهه مؤلفهه نظهام اجتمهاعي
توجه شده است .اين درحالي است که مؤلفه بان جايگاهي در محتهواي کتهابههاي مهذکور نهدارد.
همچنين تفاوت مشاهده شده بين فراواني مؤلفهها ا لحاظ آماري معنادار مي باشد.
کليدواژهها :برنامه درسي ملي ،مؤلفههاي هويت فرهنگي ،کتابهاي درسي رياضي دوره ابتدايي.
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مقدمه
هويت فرهنگي  ،ا جامعترين بخشهاي هويت جمعي است کهه فراگيرتهرين و در عهين حهال،
9

مشرو ترين سطح هويت در تمامي نظامهاي اجتماعي محسهوب مهيشهود(حاجياني .)9331 ،در ههر
جامعهاي ،هويت فرهنگي ،به دليل ماهيت و محتوايي که دارد ،مهمترين ابعاد تشکيل دهنده سهطوح
هويتي هر يک ا اعضاي آن جامعهه للمهداد مهيشهود .جامعههشناسهان ،هويهت فرهنگهي را عامهل
همبستگي و شکلگيري روح جمعي در يک ملت و نيز وجه مشخصه و معرفه آن در ميان ملل ديگهر
ميدانند؛ در والع لوام و دوام ندگي توأم با عزت و آ ادي يک ملت ،به هويت فرهنگي آن در معناي
عام و گسترده بستگي دارد و مسئلهاي انفرادي ،شخصيتي و رواني نيست ،بلکه پديدهاي جمعي است
که به بنيادهاي فرهنگي ،تاريخي و اعتقادي يک ملت مربهو مهيشهود(امامي ،حيهدري و نهورو ي،
 .)9316هويت فرهنگي ،هويت و يا احساس تعلق بهه يهک گهروه اسهت و بخشهي ا يهک تصهور و
خودپنداره شخصي است که با مليت ،لوميت ،مذهب ،طبقه اجتماعي ،نسل ،محل و يا هر نهو گهروه
اجتماعي در ارتبا است(مها .)2666 ،2همچنين هويت فرهنگي ا عوامل مهم بهراي رفهاه و منزلهت
افراد است و ولتي افراد با يک فرهنگ خاص شناخته شوند ،آنها احسهاس تعلهق و امنيهت خواهنهد
داشت(گولينک و چن .)2662 ،3اساساً جامعه ا طريق جستجوي هويت و فرهنگ با شناخته ميشود،
شخصيت ميگيرد و درک معناي جديدي ا حقيقت را با مينمايد و مفهوم هويت فرهنگهي را خلهق
ميکند(نل ،2668،9به نقل ا کريميان و احمدوند.)9319 ،
هويت فرهنگي يک سر مين ،الهام گرفته ا ويژگيهاي محيط جغرافيايي ،جهان بيني ،خواستها،
آر وها ،غمهاي مشترک ،احساسات و اعتقادات و غيهره اسهت کهه بهه آن ملهت ،تشهخص و هويهت
فرهنگي متفاوت با ديگران ميبخشد .همچنين هويت فرهنگي نمادهاي آشکار و پنههاني اسهت کهه
مردمان سعي ميکنند با حفظ و نماياندن آنها خود را ا ساير جوامع با شناسند .هويت فرهنگي ،مهم
ترين عامل وحدت للبي يک جامعه است و آن لدر ري شه دار است که غالبهاً ناخودآگهاه بهوده و افهراد
جامعه بدون آگاهي و هوشياري بدان وابسهته و پايبنهد هسهتند(عدلي پهور ،لاسهمي و ميرمحمهدتبار،
.)9313
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هويت فرهنگي ايرانيان پيوسته در رابطهاي ديالکتيکي ميان خود و ديگري بوده کهه مها ً آن را
در ميان مثل منابع هويتي ايراني ،اسالمي و غربي لرار داده است؛ بر اين اسهاس مهيتهوان هويهت
فرهنگي ايرانيان را در دو سطح منابع و مؤلفههاي هويتي و با دو رويکرد توصهيفي و تجهويزي مهورد
توجه لرار داد :الف) رويکرد توصيفي؛ اگرچه منابع سه گانه ايراني ،اسالمي و غربي در هويت فرهنگي
ايرانيان به مثابه يهاي فشرده در هم تنيده و تجليات فرهنگي متنوعي را در فرهنگ مادي و معنوي
ايرانيان پديد آورده است مع الوصف نسبت ميان منابع هويتي و اثر بخشي آن متوا ن و يکسان نبوده
است .ا اين حي ايرانيت ايرانيان طول تهاريخي گسهترده تهري را بهه خهود اختصهاص داده اسهت؛
اسالميت و تشيع در حافظه تاريخي ايرانيان جزء رسوباتِ فعال شده و عمالً به هسته سهخت هويهت
مبدل گشته و ا سوي ديگر معاصريتِ متأثر ا موج منبع غربي نيز جزء اليه سطحي هويت بوده و به
حافظه تاريخي و رسوبات سخت فرهنگي ايرانيان نپيوسته اسهت .ب)رويکهرد تجهويزي :مؤلفههههاي
هويت فرهنگي ايرانيان متأثر ا منابع سه گانة ايراني ،اسالمي و غربي است ولي تأثر آن با توجهه بهه
نسبت ميان منابع و مؤلفههاي هويتي متفاوت است .بدين معنا رويکرد تجهويزي يها همهان سياسهت
هويتي نيز سطحي متفاوت ا سياست فرهنگي را متجلي ميسا د؛ چه اينکه سياست فرهنگي ناظر به
عناصر جزئي و عيني فرهنگ است اما سياست هويتي عناصر و مفاهيم انتزاعي ،کلي و عمومي را که
غالباً در چشم اندا سياستي ملحوظ ميشود ه مد نظر لرار ميدهد(آشنا ،روحاني.)968-961 :9381 ،
ا جمله مؤلفههاي هويت فرهنگي که ا برنامه درسي اتخاذ و در اين پهژوهش بهر آنهها تأکيهد
شده است ميتوان به دين و مذهب ،بهان ،جغرافيهاي فرهنگهي ،تهاريخ و حافظهه فرهنگهي و نظهام
اجتماعي اشاره نمود .منظور ا مؤلفه دين و مذهب مواردي مانند آيهين ،کهيش ،اعتقهاد ،ايمهان ،راه و
روش ميباشد(آژنگ )638 :9389 ،که در اصطالح مجموعه اي ا عقايد ،آمو شهها و دسهتورالعمل-
هايي است که به وسيله شخصي ،به ويژه پيامبر(ص) ارائه شده است و معتقدان به مقتضاي آن رفتار
ميکنند(انوري .)9610 :9382 ،مؤلفه بان را ميتوان وسيله ارتباطي بين انسانها تلقي کرد؛ ارتباطي
که در سطح خرد ،همه کنشهاي رو مره و ارتباطات مستقيم و غيرمستقيم انسانها را شامل ميشود
و در سطح کالن نالل حکمت و علم ،فکر و انديشه ميراث فرهنگي و تمدن بشهري اسهت کهه بهين
ملتها و نسلهاي مختلف برلرار ميشود(اسالمي ندوشهن .)96 :9336 ،مؤلفهه جغرافيهاي فرهنگهي
(فرهنگ ا منظر جغرافيا) نيز ا شاخههاي جغرافيهاي انسهاني اسهت کهه علهل تفهاوت فرهنگهها و
ار شهاي انساني را در نواحي فرهنگي مورد بررسي لهرار مهيدهد(مههدوي ،احمهدي.)963 :9316 ،
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ميتوان گفت در اين شاخه ا جغرافيا ،به تفاوتها و تغييرات فضهايي مؤلفههههايي کهه در رابطهه بها
پديدههاي فرهنگي در طول مان و در ارتبا با مکانها و فضاهاي مختلف شکل ميگيرد ،پرداختهه
ميشود .مؤلفه تاريخ و حافظه فرهنگي (ميراث مادي و ميراث معنهوي) بهه کليهه آثهار بهاليمانهده ا
گذشتگان گفته اشاره دارد که داراي ار ش فرهنگي باشد .اين آثار ميتواند دربرگيرنده آثهار ملمهوس
(مانند بناهاي باستاني) يا آثار ناملموس(مانند آداب و رسوم يک منطقه) باشد که امهرو ه در حفهظ آن
براي آيندگان ميکوشند .ميراث فرهنگي منحصهربهفرد ،غيرلابهل جهايگزيني و در ميهان نسهلها ا
ار ش و احترام برخوردار است .چيزهاي کوچکتر ا جمله آثار هنري و ديگر شاهکارهاي فرهنگهي در
مو هها و گالريهاي هنري گردآوري ميشوند در حالي که برخي ديگر همچهون بناههاي باسهتاني در
مجمو يک ميراث فرهنگي شناخته ميشود(جواديان .)98 :9312 ،مؤلفه نظام اجتماعي به مجموعهه
اي ا کنشگران فردي اشاره دارد که در مولعيتي که دست کم جنبه اي فيزيکي يا محيطهي دارد ،بها
يکديگر کنش متقابل دارند .اين کنشگران بر حسب گرايش به ارضهاي حهد مطلهههوب بهر انگيختهه
ميشوند و رابطه شان با مولعيتهايشان و همچنين با همديگر ،بر حسب و به واسطه يک نظام ساختار
بندي شده فرهنگي و نهادهاي مشترک ،مشخص ميشوند(آ اد ارمکي.)11 :9330 ،
بيشترين مسئوليت با توليد هويت فرهنگي و مؤلفههاي اساسي آن بر عهده آمو ش و پهرورش
رسمي است؛ همچنان که برنامههاي درسي و اسناد تحولي بسياري ا کشهورهاي دنيها ورود بهه ايهن
عرصه را به صورت جدي آغا کرده اند (ميلر .)0 :9386 ،ا جمله آنها ميتوان به آرژانتين (پهرورش
شهروندان آگاه و مطابق با ار شهاي فرهنگي مسيحيت) ،پاکستان (ايجاد انسجام فرهنگي بر اساس
تعاليم اسالمي) ،اتريش (پرورش استعدادهاي شهروندان بر پايه ار شهاي فرهنگي) ،آلمان (پهرورش
فرهنگي و معنوي جوانان) ،بلژيک (ايجاد حس مسئوليت فرهنگي و اجتمهاعي در جوانهان) ،دانمهارک
(ارج نهادن به ار شهاي فرهنگي مسيحيت) اشاره نمود(شعباني.)908 :9389 ،
کتابهاي درسي تجلي گاه سياستهاي فرهنگي ،ديني ،سياسي و اجتمهاعي کشورهاسهت ،ايهن
سياستها بايد به گونهاي ساماندهي و تدوين شهود کهه خودشناسهي ملهي و ههههههويت فههرهنگي
دانشآمو ان را افزايش دهد .به عبارتي ديگر دانشآمو ان را با چيسهتي و مفههوم هويهت در سهطوح
مختلف فردي ،جمعي و ملي و مؤلفهها و مصداقهاي آن آشنا سا د .در اين مينه پژوهشههايي ههم
مانند «جايگاه مؤلفههاي هويت فرهنگي در کتابهاي ادبيات فارسي» پناهي توانا و معروفي (،)9316
«نقد مؤلفههاي فرهنگي و هويتي کتاب درسي بان انگليسي پايه هفتم» رضهايي و لطيفهي (،)9319
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«جايگاه مؤلفههاي هوش فرهنگي در سند برنامه درسي ملي ايران و سند تحول بنيهادين آمهو ش و
پرورش» شکراني (« ،)9313جايگاه هويهت فرهنگهي ايهران در کتهابههاي کودکهان» اسهماعيلي و
همکاران (« ،)9316جايگاه هويت فرهنگي در کتابهاي درسي تربيت اسهالمي دورهههاي ابتهدايي و
متوسطه اردن» السعودي« ،)2693(9تحليل وضهعيت تلفيهق فرهنهگ محلهي در کتهابههاي درسهي
انگليسي» شهري و سو انتي« ،)2690(2عناصر هويت فرهنگي اعراب در کتابههاي علهوم اجتمهاعي
دوره ابتدايي عربستان» خليف« ،)2699(3آمهو ش شههروندي در برنامهه درسهي مهدارس متوسهطه»
ريوللي« ،)2696( 9کتابهاي خوانداري مدارس به عنون متني فرهنگي و سياسي براي دانشآمو ان»
هانگ )2661( 6وجود دارند که بر همبستگي لهوي هويهت فرهنگهي دانشآمهو ان بها آنچهه کهه در
برنامههاي درسي مدارس ارائه ميشوند ،تأکيده کرده اند .پژوهش حاضهر بها در نظهر گهرفتن مهوارد
مذکور و نيز اين نکته که در نظامهاي متمرکز و نيمه متمرکز آمو شي چون ايران ،محتهواي کتهاب-
هاي درسي تنها وسيله آمو ش رسمي است که در اختيار معلم لرار گرفته و فرايند ياددهي يهادگيري
صرفاً به اتکاي مفاهيم و ار شهاي مطرح شده در آن صورت ميپهذيرد الهدام بهه تحليهل محتهواي
کتابهاي درسي رياضي دوره ابتدايي ا منظر انعکاس مؤلفههاي اساسي هويهت فرهنگهي منبعه ا
برنامه درسي ملي انجام ميکند.
اين سؤال ممکن است در ذهن بسياري ا افراد شکل بگيرد که آيها مهيتهوان بهين رياضهيات و
هويت فرهنگي رابطهاي را در نظر گرفت؟ به سهخني ديگهر ،ايهده جسهتجوي فرهنهگ در محتهواي
رياضيات و استفاده ا اين يافتهها در هويت يابي دانشآمو ان ،شايد غير عادي به نظر برسهد و حتهي
گاهي آمو ش رياضي و محتواهاي مدرسه اي ،ثابت و تهي ا فرهنگ للمداد مهيشهود و ار شههاي
فرهنگي غالباً در برنامههاي درسي اجتماعي و ديني نمود پيدا ميکند؛ در حالي که ،فرهنگ و آمو ش
رياضيات ارتبا هاي لدرتمندي با يکديگر دارند و ار شهاي فرهنگي روي فرايند ياددهي -يادگيري
و برنامه درسي تأثير ميگذارند و برعکس ياددهي -يادگيري و برنامه درسي رياضيات نيز مهيتواننهد
با تابي ا فرهنگ باشند .همچنين ،لحاظنمودن خصيصههاي فرهنگي در محتواي کتبدرسي رياضي
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و تدريسمعلم ميتواند عالوه بر غنيسا ي و جذابيت مطالبدرسي رياضي براي دانشآمو ان ،مينهه
اي مناسب را براي معرفي هويت فرهنگي يادگيرنده فراهم نمايد .نوشتهها درباره فرهنگ و رياضيات
به واژه رياضيات لومي 9با ميگردد(آشر .)9119 ،2دي آمبروسيو ،3يک رياضيدان بر يلهي اسهت ،کهه
واژه رياضيات لومي را پيشنهاد داده است .رياضيات لومي روشي است که گروههاي مختلف فرهنگي
براي کار با رياضي(شمردن ،اندا ه گيري کردن ،دسته بندي کردن ،و استنتاج کردن) به کار ميبرند و
ا نظر آمبروسيو ،پيشوند  Ethnoتمامي عناصر تشکيل دهنده هويت فرهنگي يک گروه ،مثل بهان،
رمزها ،ار شها ،عقايد ،غذا و لباس ،عادتها و صفات فيزيکي را شرح ميدهد (عصار ادگان.)9319 ،
همچنين بيشاپ 9ا اولين محققان آمو ش رياضهي بهود در لالهب پهژوهشههاي ( )9113( ،)9113و
( )9188به مسئله فرهنگ توجه ويژه نمود .وي ادعا کرد که تدريس و يادگيري رياضي هم مثل ههر
حو ه معرفتي(ديسيپلين) ديگري متأثر ا فرهنگ است و فرايند فرهنگي شدن 6به افهههههراد کمهک
مي کند تا فرهنگ گروه خود را ا طريق تجربه ،مشاهده و آمهو ش يهاد بگيرنهد .او بهه مخاطبهانش
توصيه نمود که به پيامدهاي آمو شي مطالعات تاريخ آمو ش رياضي بر تدريس و يادگيري رياضي در
فرهنگ و کشور خود توجه کنند .در پاسخ به اين خواسته بيشاپ ،بعضي ا محققان آمو ش رياضي به
مطالعه رابطه بين فرهنگ و آمو ش رياضي در کشورهاي مختلف پرداختند که ا آن جمله ،ميتهوان
به مطالعهاي در مورد رابطه بين رياضي ،آمو ش و جامعه اشاره نمود که به سفارش يونسکو و توسهط
کريستين کيتل 0در سال  9181انجام شد (به نقل ا گويا .)9381 ،پژوهشهاي انجام گرفته در حهو ه
فرهنگ و رياضيات ،معمو ً ا مفهوم «رياضي لومي» براي بيان رابطه رياضهيات بها مهتن فرهنهگ
جامعه بهره ميبرند .اين مفهوم در لالب موضهوعات متعهددي ا جملهه تعهامالت انسهاني ،3مهردم و
ار شها ،8تعاملهاي بين رياضي و بان 1و تاريخچه رياضيات 96توسهط پژوهشهگران مختلهف مهورد
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بررسي لرار گرفته است (بيشاپ)9113 ،؛ هم چنين برگزاري کنفرانسهاي بين المللهي در رياضهيات
لومي ،خود ،شاهدي بر اين مهم ميباشد .اولين کنفرانس بين المللي رياضهيات لهومي( 9)ICEm1در
اسپانيا ،سال  9118با محور پژوهش در برنامهريزي درسي و آمو ش معلمان ا طريق رياضيات لومي
برگزار شد ICEm2 .در بر يل ،سال  2662با محهور روش شناسهي رياضهيات لهومي و  ICEm3در
نيو يلند ،سال  2660با محور رشد مينهها و بسترهاي رياضيات لومي و اهميت رياضهيات لهومي در
آمو ش رياضي ،برگزار گرديد (بارتون ،پويسارد و داميت2660 ،2؛ ر ا و اوري.)2699 ،3
سؤا ت پژوهش
 در محتواي کتابهاي درسي رياضي دوره ابتدايي به چه ميهزان بهه مؤلفههههاي هويهت فرهنگهيمنبع ا برنامه درسي ملي توجه شده است؟
 آيا بين فراوانيهاي مشاهده شده مربو به مؤلفههاي هويت فرهنگي بهر اسهاس پايهههها تفهاوتمعناداري وجود دارد؟
روش شناسي
با توجه به تحليل کمي ،عيني و نظام دار کتابهاي درسي رياضي در مينه توجه به مؤلفههههاي
هويت فرهنگي و همچنين ابزار مورد استفاده ،روش پژوهش توصيفي و ا نو تحليل محتواي کمهي
است .فرايند تحليل به اين صورت ميباشد که پيش ا رمزگذاري ،واحد تحليل پهژوهش کهه «واحهد
ثبت» بود ،تعيين شد .واحد ثبت بخشي ا متن است که پژوهشگر هنگام مطالعه هرگاه با آن برخورد
ميکند ،با توجه به هدفي که دارد ،به آن يک کد اختصاص ميدهد .بنابراين ولتهي مهتن مکتهوب را
تحليل ميکند اگر واحد ثبت کلمه ،عبارت ،جمله يا تصوير باشد هر بار که به کلمه ،عبهارت ،جملهه و
تصوير مورد نظر برخورد کرد ،کد مخصوص را به آن ميدهد .واحد ثبت اين تحقيهق" ،مضهمون" و
روش شمارش آن "فراواني" بود.
جامعه اين پژوهش ،کتابهاي درسهي دوره ابتهدايي در سهال تحصهيلي  9319-16بهود کهه بها
استفاده ا روش نمونه گيري هدفمند کتابهاي رياضي به عنوان نمونه پژوهشي انتخاب شدند.
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ابزار گردآوري دادهها ،چک ليست محقق ساخته مؤلفههاي هويهت فرهنگهي منبعه ا برنامهه
درسي ملي (مصوب  )9381بود .در فرايند ساخت چک ليست مورد نظر ،سند برنامه درسهي ملهي بهه
صورتي دليق مورد مطالعه لرار گرفت و مؤلفههاي هويت فرهنگي در پنج بخش دين و مذهب ،بان،
جغرافياي فرهنگي ،تاريخ و حافظه فرهنگي و نظام اجتماعي و مؤلفههاي جزئي به صهورت جهدول 9
استخراج شد.
جدول  :9مؤلفههاي اصلي و فرعي هويت فرهنگي منبع ا برنامه درسي ملي
منبع در سند ملي برنامه درسي
مؤلفههاي فرعي
مؤلفههاي اصلي
ص  ،93ص 03
اماکن ديني
ص  ،3ص  ،96ص  ،93ص  ،91ص  ،26ص  ،22ص ،28
متون ديني
ص  ،63ص 02
ص  ،8ص  ،1ص  ،96ص  ،99ص  ،90ص  ،93ص ،98
دين و مذهب
ص  ،96ص  ،29ص  ،26ص  ،32ص  ،31ص  ،63ص ،66
ار شهاي ديني
ص  ،68ص  ،61ص 06
ص  ،3ص  ،3ص  ،22ص  ،39ص 66
مناسک ديني
ص  ،3ص  ،8ص  ،1ص  ،92ص  ،93ص 98
نمادهاي ديني
ص  ،1ص  ،98ص  ،26ص  ،22ص  ،23ص  ،26ص ،23
نوشتاري
ص 33
بان
ص  ،98ص  ،23ص  ،29ص  ،26ص  ،33ص 06
گفتاري
ص 61
پوشش
ص 09
لهجه
سبکهاي متفاوت
ص  ،96ص  ،90ص  ،98ص  ،26ص  ،38ص 03
ندگي
جغرافياي فرهنگي
ص 03
موسيقي لومي
ص  ،21ص 31
غذاها
ص  ،93ص 29
الوام و نژادها
ص 06
پرچم
ص  ،2ص  ،92ص  ،29ص 38
آداب و رسوم
شعائر تاريخي و فرهنگي ص  ،96ص  ،29ص  ،26ص  ،06ص 03
تاريخ و حافظه
ص 20
لصهها
فرهنگي
اسطورهها و لهرمانان
ص 20
ملي
ص  ،98ص  ،29ص 20
بناها و آثار باستاني
ص  ،6ص  ،96ص  ،96ص  ،99ص 90
آمو شي
نظام اجتماعي
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التصادي
فرهنگي

ص  ،1ص  ،98ص  ،21ص  ،36ص  ،39ص  ،32ص 61
ص  ،99ص 29

سياسي

ص  ،93ص  ،26ص  ،92ص  ،68ص 06

حقولي

ص  ،3ص  ،93ص  ،66ص 06

براي تعيين روايي محتوايي اين ابزار به صورت کيفي ا نظريات  8صاحبنظر رشهتهههاي جامعهه
شناسي ،روانشناسي و مطالعات برنامه درسي استفاده شد .بدين منظور مؤلفهههاي هويهت فرهنگهي
منبع ا برنامه درسي ملي طي برگزاري چندين جلسهه ،ا ديهدگاه آنهان مهورد تاييهد لهرار گرفهت.
همچنين روايي محتوايي به صورت کمي نيز مورد ار يابي لرار گرفت که ميزان ميانگين آن براي کل
چک ليست  CVI= 6/12شد .براي برآورد پايايي چک ليست تحليل محتوا ،بايستي تحليل محتهواي
يک متن يا برنامه توسط دو يا چند تحليل گر انجام شود ،بدين منظور يک متخصهص برنامههريهزي
درسي همراه با پژوهشگر اصلي با استفاده ا چک ليستهاي تنظيم شهده ،کهار تحليهل کتهابههاي
رياضي را انجام داده که مقدار ضريب هم بستگي بين دو تحليل مستقل  %83بوده است.
تحليل آماري دادههاي پژوهش در سطح توصيفي به صورت جداول فراواني و درصد و در سهطح
استنباطي ا طريق آ مون کاي اسکوئر (خي دو) انجام شد.
يافتهها
 -9در محتواي کتابهاي درسي رياضي دوره ابتدايي به چه ميزان به مؤلفههاي هويت فرهنگي
منبع ا برنامه درسي ملي توجه شده است؟
تحليل کتابهاي مورد بررسي نشان داد :در هر يک ا کتابها به ميزان متفاوت به مؤلفههههاي
هويت فرهنگي منبع ا برنامهه درسهي ملهي توجهه شهده اسهت .در جهدول  ،2مجمهو فراوانهي و
درصدهاي مربو به مؤلفههاي هويت فرهنگي در کتابهاي مورد بررسي به تفکيک پايهه تحصهيلي
آمده به شرح ير ذکر شده است:
ا مجمو  236فراواني مرتبط با مؤلفههاي هويت فرهنگي منبع ا برنامه درسهي ملهي سههم
هريک ا کتابهاي رياضي پايه اول تا ششم ابتهدايي بهه ترتيهب  33 ،03 ،69 ،99 ،33 ،92مهورد و
ميزان درصد هر يک نسبت به کل فراواني به ترتيب  93/3 ،23/3 ،98/1 ،90/3 ،92/2 ،96/0اسهت.
هم چنين در ميان مؤلفههاي پنج گانه هويهت فرهنگهي سههم ديهن و مهذهب ( 09فراوانهي و 22/0
درصد) ،بان ( 6فراواني و  6درصد) ،جغرافياي فرهنگي ( 63فراواني و  29/2درصد) ،تاريخ و حافظهه
فرهنگي ( 32فراواني و  20/0درصد) و نظام اجتماعي ( 86فراواني و  21/0درصد) ميباشد.
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جدول  :2نتايج تحليل محتواي کتابهاي رياضي دوره ابتدايي ا لحاظ توجه به مؤلفههاي هويت فرهنگي منبع ا
برنامه درسي ملي
مجمو
رياضي رياضي رياضي رياضي رياضي رياضي
مولفههاي هويت فرهنگي
در
سوم
دوم
اول
چهارم پنجم ششم فراواني
صد
6/9
99
9
3
2
9
3
اماکن ديني 9
9/8
93
9
6
3
9
6
متون ديني 6
ار شهاي
3/3
96
9
2
9
3
2
9
ديني
دين و مذهب
مناسک
9/8
93
6
2
2
6
6
9
ديني
نمادهاي
9/9
99
6
9
9
3
9
6
ديني
6
6
6
6
6
6
6
6
نوشتاري
بان
6
6
6
6
6
6
6
6
گفتاري
6/1
90
2
2
6
2
9
9
پوشش
6
6
6
6
6
6
6
6
لهجه
سبکهاي
8/9
22
3
6
1
9
6
9
متفاوت
جغرافياي
ندگي
فرهنگي(فرهنگ
موسيقي
ا منظر جغرافيا)
6/3
2
6
9
9
6
6
6
لومي
6/0
96
2
3
6
9
6
9
غذاها
الوام و
6/3
2
9
6
6
6
9
6
نژادها
9/9
92
9
9
9
9
2
3
پرچم
آداب و
8/9
22
6
2
0
3
3
9
رسوم
تاريخ و حافظه
فرهنگي(ميراث شعائر
3/3
1
2
9
2
2
9
9
تاريخي و
مادي و ميراث
فرهنگي
معنوي)
6/9
9
6
6
6
9
6
6
لصهها
3/3
96
2
0
6
6
6
اسطورهها و 2
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لهرمانان
ملي
بناها و آثار
باستاني
آمو شي
التصادي
فرهنگي
سياسي
حقولي

993

9

3

9

2

8

3

98

0/3

6
2
9
2
9

2
3
6
2
6

2
9
9
2
9

9
3
9
6
9

9
96
3
9
2

2
9
2
0
9

90
20
99
29
0

مجمو فراواني

92

33

99

69

03

33

236

درصد

96/0

92/2

90/3

98/1

23/3

93/3

***

6/1
1/0
9/9
3/8
2/2
**
*
96
6

نظام اجتماعي

نمودار  :9درصد ميزان توجه به مؤلفههاي هويت فرهنگي در کتابهاي درسي رياضي دوره ابتدايي

 -2آيا بين فراوانيهاي مشاهده شده مربو به مؤلفههاي هويت فرهنگي بر اساس پايهها
تفاوت معناداري وجود دارد؟
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نتايج جدول  2نشان ميدهد ميزان يکساني در پرداختن به مؤلفههاي اساسي هويت فرهنگي
در بين پايهها ديده نميشود .به منظور بررسي معناداري اين مسئله ا آ مون کاي اسکوئر (خي دو)
استفاده شد تا ببينيم ا نظر آماري نيز تاييد ميشود.
جدول  :3دادههاي آ مون کاي اسکوئر براي ميزان توجه به مؤلفههاي هويت فرهنگي در کتب درسي رياضي ابتدايي
مقدار خي دو
درصد
فراواني
مؤلفه
P
df
دين و مذهب

09

22/0

بان

6

6

جغرافياي فرهنگي

63

29/2

تاريخ و حافظه فرهنگي

32

20/0

نظام اجتماعي

86

21/0

کل مؤلفهها

236

966

39/360

9

<6/6666

بر اساس نتايج جدول  ،3چون مقدار سطح معناداري برابر  >6/6666است لذا در سطح اطمينهان
 11درصد ميتوان گفت ،تفاوت مشاهده شده بين فراواني مؤلفهها ا لحاظ آماري معنادار مهي باشهد.
به عبارت ديگر ميزان پرداختن کتابها به هويت فرهنگي در پايههاي مختلف يکسهان نيسهت .پهس
ميزان يکساني در پرداختن به هويت فرهنگي در بين پايههاي مختلف ديده نميشود و تو يع يکساني
ندارند.
بحث و نتيجهگيري
تعمق در مفهوم فرهنگ و برنامه درسي به ويژه با رويکرد تاريخي نشان ا سه نهو رابطهه بهين
آنها دارد و سه نو رابطهاي که ميلر ( )9319به نقل ا منصوريان ( )23-26 :9316در لالب ديهدگاه
اجتماعي برنامه درسي و با عنوان انتقال فرهنگي ،با سا ي اجتماعي و شهروندي مردم سا ر مطهرح
ميسا د:
الف) انتقال فرهنگي :اولين برداشت ا ساخت مفههومي «فرهنهگ و برنامهه درسهي» ،برداشهتي
سنتي است مبتني بر القاء و انتقال فرهنگ حاکم بر جامعه دانشآمو ان .در ايهن برداشهت ا سهاخت
مفهومي «فرهنگ و برنامه درسي» ،فرهنگ غالب و مسلط بوده و برنامه درسي در خدمت آن اسهت.
هدف اساسي آمو ش و پرورش و برنامههاي درسي ،تلقين ار شها و نقشههايي اسهت کهه در يهک
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فرهنگ خاص اهميت اساسي دارند .يادگيري فرايندي است که بر اساس آن دانشآمو ان خهود را بها
انتظارات مدرسه و جامعه تطبيق ميدهند و آن چه را ا آنها انتظار ميرود ،ميآمو نهد تها بتواننهد در
جامعه کارکرد

م را داشته باشند .به عبارتي ديگر ،جذب و هضم ار شها و اطالعاتي که مدرسه به

دانشآمو عرضه ميکند ،مهمترين وظيفه وي است .معلم مرجع اصلي در فرايند ياددهي-يادگيري و
مسئول اصلي انتقال دانش ،ار شها و انتظارات نقشهاي مختلهف بهه دانهشآمهو ان اسهت .فراينهد
آمو ش کامالً تحت کنترل و فرمان معلم است .روشهاي اصلي تهدريس همهان انهوا رويکردههاي
آمو ش مستقيم هستند و در آمو ش ار شها بر الگوبرداري دانشآمو ان و مصهرانه خواسهتن تأکيهد
بسيار ميرود .محيط يادگيري ساختاري غير منعطف دارد .ساختاري که در آن کنترل لطعي امهور بهر
عهده معلم است و در نهايت ار شيابي با هدف پي بردن به ميزان دستيابي دانشآمو ان به معلومات و
مهارتها انجام ميرود.
ب) با سا ي اجتماعي :اين برداشت برعکس برداشت اول است و عبارت است ا تجديد سهاختار
جامعه ا طريق برنامههاي درسي و آمو ش و پرورش .در اين برداشهت برنامهه درسهي عهاملي بهراي
تغيير و تحول در فرهنگ للمداد ميشود .برداشتي که با سه رويکرد با سا ي ،آمو ش سواد اجتمهاعي
و کنش اجتماعي انجام ميپذيرد .بر اساس رويکرد با سا ي اجتماعي ،مدرسه عامل تغييهر اجتمهاعي
است و برنامه درسي بايد معلمان و دانشآمو ان را به شکلي فعال درگير تغييهر اجتمهاعي نمايهد .بهر
اساس رويکرد سواد اجتماعي ،وظيفه مدرسه و برنامههاي درسي ايجاد آگاهي نسبت به نابرابريههاي
اجتماعي در دانشآمو ان و حرکت دادن آنها به مرحله تحول انتقادي است؛ بر اساس رويکرد کهنش
اجتماعي وظيفه مدرسه و برنامههاي درسي ترغيب دانشآمهو ان بهه شهرکت در عمهل اجتمهاعي در
سطح جامعه محلي است.در اين برداشت ا ساخت مفهومي «فرهنگ و برنامه درسي» ،هدف اساسهي
آمو ش و پرورش و برنامههاي درسي درگير ساختن دانشآمو ان با مباح و موضو هاي اجتماعي و
پرورش مهارتهاي مربو به حضور موثر در تغيير اجتماعي است .لذا يادگيري بهه طهور مسهتقيم بها
مسائل اجتماعي ارتبا پيدا ميکند .دانشآمو فردي اسهت کهه مهيتوانهد فعا نهه در جريهان تغييهر
اجتماعي حضور يابد و در والع عامل يا کارگزار تغيير باشد .فرايند تدريس مبتني بر حل عملي مسائل
اجتماعي است .معلم فردي است که در روشن ساختن جهت گيهري فعاليهت دانهشآمهو و همچنهين
فراهم ساختن منابع

م به او ياري ميرساند و ارتباطي اساسي و تعيين کننده بين مدرسهه و جامعهه
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محلي فراهم ميسا د و ار شيابي ا آموختههاي فرد نيز ابعاد مختلفي چون فرايند و نتيجهه يهادگيري
دانشآمو ان و منابع و دستاوردهاي آنها را در بر ميگيرد.
ج) شهروندي مردم سا ر :سهومين برداشهت ا سهاخت مفههومي «فرهنهگ و برنامهه درسهي»
برداشتي است منطقي و مبتني بر ارتبا ذاتي فرهنگ و برنامههاي درسي مبتني بر تعامهل دوسهويه.
در اين برداشت رشد آگاهيهاي مربو به فرايند مردم سا ر و مهارتهاي شناختي مورد نيها بهراي
مشارکت در مردم سا ري مانند تفکر انتقادي ،تحليل ار شها و مهارتهاي فرايند گروهي در مرکهز
توجه لرار دارد .ا ايدههاي بنيادين اين برداشت ميتوان به شأن و منزلت فرد ،حاکميت بر سرنوشهت
خود ،هوش ،کثرت گرايي و اجتما اشاره نمود .در اين برداشت ،هدف اساسهي آمهو ش و پهرورش و
برنامههاي درسي عبارت است ا احترام بهه ار شههاي مهردم سها ر ،مههارت در تجزيهه و تحليهل
تضادهاي ار شي ،مهارتهاي گفتگو و مفاهمه ،مهارتههاي پهذيرش نقهش و آگهاهي ا فراينهدهاي
دمکراتيک است .لذا يادگيري فرايندي تعاملي بين يادگيرنده و محهيط و غوطهه وري دانهشآمهو در
تضادها و مسائل معماگونه اجتماعي است .يادگيرنهده فهردي اسهت داراي تهوان اسهتفاده ا اسهتعداد
عقالني خود در برخورد با مسائل مربو به سياستهاي اجتماعي ،فرايند تدريس مبتني بر حل مسئله
و مباح سقراطي است .معلم فردي است که درک و فهم دليقي ا سياستهاياجتمهاعي و مباحه
مربو به هر کدام داشته ،نقشهاي متعددي ايفا کرده و با ايجاد فضاي آکنده ا حمايتهاي عاطفي،
دانشآمو ان را به مشارکت در بح ها ترغيب ميکنهد و در نهايهت در ار شهيابي ا آمهههوختهههاي
دانشآمو ان ،مهارتهاي مورد نيا براي تجزيه و تحليهل تضهادهاي سياسهت اجتمهاعي و همچنهين
مهارتهاي مورد نيا براي مشهارکت در منهاظرهههاي مربهو در کهانون توجهه اسهت(ميلر ،ترجمهه
مهرمحمدي.)9319 ،
ا سويي ديگر رابطه هويت و فرهنگ ناشي ا ارتبا هر دو مفههوم بها کهنش اجتمهاعي اسهت.
هويت را ميتوان حاصل نسبتي ديالکتيکي تلقي کرد که فرد بين شبکه معنايي ذههن خهود و شهبکه
روابط اجتماعي برلرار ميکند .محيط فرهنگي نقش برجسهتهاي در تکهوين ،حفهظ و تغييهر و تحهول
هويت دارد .اگر چه ساختارهاي عيني مستقل و بيرون ا اراده فرد به کنش ديگران جهت ميدهد اما
همين ساختها نيز ا اختالل تکوين اجتماعي برآمده ا رابطه ميان فهرد (طبيعهت ثهانوي) و اجتمها
(عرصه) ايجاد ميشوند .پيوند ميان هويت و فرهنگ چنان عميق است که اغلب هويهت را پديهدهاي
فرهنگي ميدانند و براي فرهنگ ،شأن مستقلي در هويت لائل ميشوند .ا اين رو در ترکيب هويهت
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فرهنگي بايد به مقوله پيچيده فرهنگ توجه بيشتري کهرد .بها ايهن رويکهرد ،اشهتراکات فرهنگهي،
عناصر و اجزاي مشترک بين جوامع هستند و هويت فرهنگي نيز بخشي ا ويژگي جامعه است که آن
را ا ساير جوامع متمايز ميسا د.
با نگاهي به رابطه بين هويت و فرهنگ و نيز ديدگاه اجتماعي برنامه درسي ،ميتوان دريافت که
فرهنگ و هويت فرهنگي هنگامي به بهترين وجه شکل ميگيرد کهه گزارهههاي آن توسهط جامعهه
پذيرفته شود .البته اين پذيرش نيا مند برنامهريزي و جريان فرهنگي بلندمدت مهيباشهد .بهه عنهوان
مثال ،ا طريق نظام آمو شوپرورش ميتوان به شکلگيري و اصالح هويت فرهنگي کمک کرد .اين
نقش در دوره ابتدايي به دليل تأثيرپذيري گسترده دانشآمو ان ا کالس درس ،کتابههاي درسهي و
معلمان و دسترسي محدود به ساير منابع هويتي پر رنگ تر ميباشد.
محتواي کتابهاي درسي در انتقال مضامين فرهنگي در فراگيهران مهيتواننهد نقهش سها نده و
فعالي داشته باشند .اگرچه استفاده ا اين ابزار در برنامهههاي درسهي ماننهد علهوم اجتمهاعي ،ادبيهات
فارسي و ديني ،براي ايجاد و توسعه هويت فرهنگي نمودي به مراتهب آشهکارتر و بيشهتري دارد امها
نبايد اين نکته را فراموش کرد که دانش رياضيات يک حقيقت جهاني است و ميتوان کيفيت تهدوين
و ارائه محتوا و شيوههايي که در کالسهاي رياضي براي آمو ش مفاهيم بکهار گرفتهه مهيشهود ،را
متناسب با مؤلفههاي هويت فرهنگي در نظر گرفت .بر همين اساس پژوهش حاضر با هدف بررسهي
ميزان توجه به پنج مؤلفه اساسي هويت فرهنگي يعني دين و مذهب ،بان ،جغرافياي فرهنگي ،تاريخ
و حافظه فرهنگي در کتابهاي رياضي پايه اول تا ششم ابتدايي انجام شد و نتايج حاصهل ا بررسهي
نشان داد:
مجموعاً  236مرتبه به مؤلفههاي هويت فرهنگي توجه شده کهه پراکنهدگي آنهها در مؤلفهههها
نشان ا معناداري اين نايکسانيها بود .در ميان مؤلفهها حافظه فرهنگهي درصهد بها يي را بهه خهود
اختصاص داده بود و اين به اين دليل است که در اين کتابها ا هنرهاي نمايشي ،بناها ،آثار باستاني
و....استفاده شده است .دين و مذهب و جغرافياي فرهنگي نيز درصدهاي يکساني داشتتند .درصدهاي
پايين اين دو نشان ميدهد که چنين آمو شهايي در برنامه درسي رياضي دوره ابتدايي بسهيار نهاچيز
است .ديگر اين که متأسفانه هيچ مولفه اي به بان اختصاص داده نشده بود.
در اين ارتبا ميتوان گفت که با توجه به ماهيت مباح انتزاعهي رياضهي و محهدوديت بهراي
بکارگيري عناصر و مؤلفههاي هويت فرهنگي در بساري ا موضوعات ،مؤلفان ،در تأليف کتهابههاي
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درسي رياضي دوره ابتدايي به نحو لابل لبولي در راستاي هويت سا ي دانشآمو ان الدام کهرده انهد.
هر چند بر اساس نتايج اين لسمت ا پژوهش ميتوان هم کميت و کيفيت و هم تناسهب بکهارگيري
اين مؤلفهها را در کتابهاي درسي با برد.
همچنين نتايج تحليل کتابها حاکي ا آن بود که بيشترين توجه به مؤلفههاي هويت فرهنگهي
در کتاب رياضي پنجم با  %23/3و کمترين توجه در کتاب رياضي دوم با  %92/2مشاهده شد .درصهد
توجه به مؤلفههاي هويت فرهنگي ا کتاب رياضي پايه اول ( )%96/6به دوم کمتهر شهد .و ا کتهاب
دوم ( )%92/2به کتاب سوم ( )%90/9افزايش پيدا کرد .به همين ترتيب در پايههاي چههارم ()%98/1
و پنجم ( )%23/3روند افزايشي داشته ،اما در پايه ششم ( )%93/3کاهش لابل تهوجهي داشهته اسهت.
لذا توجه به مؤلفههاي هويت فرهنگي در بين پايهها يکسان نبوده است .اين يافتهه ،يعنهي توجهه نها
متوا ن مؤلفههاي هويت فرهنگي در پايههاي مختلف تحصيلي و نيز عدم توجه به سطح شهناختي و
رشدي دانشآمو ان نوعي نارسايي ميباشد .لذا موضوعي که به نظر به آن توجه نشده اسهت «عهدم
ارتبا عرضي مناسب بين محتواي دروس» است .توضهيح بيشهتر اينکهه محتواههايي کهه در دروس
مختلف ارائه شده نتوانسته اند به خوبي همديگر را تقويت کنند و اغلب بصورت جزيهرهههايي هسهتند
که هيچ راه ارتباطي باهم ندارند.
نکته آخر اين که اگر توجه به هويت فرهنگي به نمايش چند عکس ا اماکن و نمادهاي مذهبي
مثل مساجد و نوشتن مسائلي ا لبيل محاسبه جشن تکليف و  ...باشد اين ميزان به نظر کافي اسهت.
ولي اگر توجه به هويت فرهنگي ا منظر تاثير گذاري بر دانشآمو مورد توجه باشد بايد گفهت تهاثير
چنداني ندارد يرا مطالب و عکسهاي موجود در کتابها متناسب با شرايط روحي و جنسيتي و مهالي
و جسمي و فکري دانشآمو ان نيست به عنوان مثال محاسبه سن تکليف متناسب با شرايط جسهمي
دانشآمو ان دختر است نه پسر و يا مسئلهاي در باب اينکه شخصي براي ساخت مسهجد امهوالش را
انفاق ميکند براي دانشآمو ي که در کالس پنجم دبستان است و با شرايط مالي او سها گار نيسهت
متناسب نيست (گر چه در آينده ممکن است براي او ممکن شود).

وضعيت انعکاس مؤلفه هاي هويت فرهنگي منبع ا برنامه درسي ملي در کتاب هاي ...

963

در ادامه جهت بهبود وضعيت توجه کتابهاي درسي به برخهي ا پيشهنهادهاي کهاربردي اشهاره
ميگردد:
 نتايج پژوهش حاضر ميتواند مينه اي را جهت با انديشي و با نگري کتابهاي درسهي رياضهيدوره ابتدايي فراهم آورد تا سياست گذاران آمو ش رياضي به مؤلفههاي کهم تهر توجهه شهده هويهت
فرهنگي (به ويژه مؤلفه بان) ،عنايت بيشتري داشته باشند.
 برنامه ريزان درسي گروه رياضي دوره ابتدايي ميتوانند با استفاده ا مؤلفههاي هويهت فرهنگهيکه در اين پژوهش معرفي شده اند ،به عنوان الگويي عملي جهت گزينش ،طراحي و تدوين محتهواي
مناسب تر (براي پرورش همه جانبه هويت فرهنگي دانشآمو ان) استفاده نمايند.
 استفاده ا روشهاي ياددهي  -يادگيري فعال و مناسب با آمو ش هويت فرهنگي (ماننهد بحهگروهي ،تدريس توسط خههود دانشآمو ان و ديگر روشهاي تهدريس کهه بيشهتر بهه ايفهاي نقهش
دانشآمو ان توجه دارد) ميتواند کمک شاياني در رفع کم توجهي کتابهاي درسي نمايد.
 طراحي بستهها و نرم افزارهاي مرتبط با آمو ش مؤلفههاي هويت فرهنگي ويژه ي دانشآمو ان،ميتواند به عنوان مکمل محتواي کتابهاي درسي مورد استفاده لرار گيرد.
 معلمان ميتوانند با دعوت ا افهراد مطلع در اين حو ه بهه کهالس ،موضهههو را بهتهههر بهرايدانشآمو ان تشريح نمايند.
 دستاندرکاران آمو ش و پرورش ميتوانند با پيگيريهاي جدي ،مذاکره و مکاتبه با گروه تهأليفکتب درسي رياضي با نگري کتابها را متذکر شده و به گنجاندن برخي ا مؤلفههاي مغفول مانده يا
کمتر توجه شده اهتمام ور ند.
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