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هویت ملی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه(رشته های ریاضی و فیزیک-علوم
تجربی)در سال تحصیلی 1931-1931
منصوره موسی

پور1

چکیده
کتاب های درسی ،در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان نقش مهمی ایفا می کنند .هدف این پژوهش ،بررسی و تحلیل
هویت ملی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه(رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی) است .روش پژوهش تحلیل
محتوای کمی و کیفی است .ابزار گردآوری اطالعات شامل چک لیست در تحلیل محتوا است و واحد تحلیل ،مضمون می
باشد .ابعاد هویت ملی در این پژوهش عبارتند از :نماد ،ارزش ،میراث فرهنگی ،مشاهیر و شخصیت ها ،وقایع و رخدادها.
جامعه آماری کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه(رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی) سال 1931-1931است .نتایج
تحلیل کیفی نشان دهنده تاکید بر ارزش های ملی به ویژه ارزشهای اخالقی و مذهبی ،توجه به اماکن و بناها در بعد میراث
فرهنگی و استفاده کم از احادیث و آیات و نظم و نثر ادبی و کم توجهی به ارزش های اقتصادی و مشاهیر معاصر به ویژه،
ریاضیدانان معاصر و کتاب های آنها است .بنا به نتایج تحلیل کمی در این کتاب  191مورد به مفهوم هویت ملی اشاره شده
است که در بین ابعاد هویت ملی ،بعد ارزش های ملی با  11مورد و  21/91%از بیشترین میزان فراوانی و بعد وقایع و رخدادها
با  1مورد و  0/61 %از کمترین میزان فراوانی برخوردارند.
کلید واژه ها :هویت ملی ،کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه ،تحلیل محتوا.

 .1استادیار دانشگاه فرهنگیان ،پردیس بنت الهدی صدر رشت ،نویسنده مسئولmosapor110@gmail.com ،
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مقدمه
انسان ها از دیرباز به دنبال به دست آوردن ویژگی های منحصر به فرد و تمایز گذاری بین خود و دیگران ،برای به
دست آوردن هویت مستقل و درونی و همچنین کسب هویت بیرونی و جهانی تالش کرده اند .هویت ،عناصر و مولفه های
خاصی دارد ،یکی از آنها هویت ملی است (ایشانی ،حاجی حسین ،1931 ،ص .)111
هر ملتی از جمله ملت ایران از ممیزه ها و هویت ملی خاصی برخوردار است که او را از دیگر ملل جهان متمایز می
سازد .هویت ملی ایران که خاص مردم ماست ،الهام گرفته از ویژگی های تاریخی ،سیاسی ،محیط جغرافیایی ،جهان بینی،
نگرش ،خواست ها ،آرزوها ،غم های مشترک ،احساسات و اعتقادات ویژه می باشد .دارا بودن چنین فرهنگی به ملت ما
تشخص و هویتی متفاوت از دیگران می بخشد (حبیبی ،سحرخیز و بیدی" .)1931 ،تاکید بر اهمیت هویت ملی و میراث
فرهنگی در آموزش کودکان و نوجوانان و به طور کلی ارتقای سطح هویت ملی بقدری مهم است که در سند چشم انداز
بیست ساله جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از اهداف استراتژیک در نظر گرفته شده است" (صالحی امیری،1936 ،
ص  .)3در بخشی از سند تحول بنیادین در ارتباط با هویت ملی ،گزاره های ارزشی زیر بیان گردیده است:
 -1زمینه سازی کسب شایستگی های پایه با تکیه بر خصوصیات مشترک اسالمی-ایرانی و انقالبی.
 -1وطن دوستی و افتخار به ارزش های اصیل و ماندگار اسالمی-ایرانی و اهتمام به برپایی جامعه مهدوی.
 -9تقویت گرایش به زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان مشترک (سند تحول بنیادین ،1930 ،ص .)3
در عصر حاضر با سوگیری به جهانی شدن اتفاق مهمی که ممکن است روی دهد این است که جامعه ،عناصر هویت
ساز خود را خارج از مرزهای ملی جست و جو کند .لذا در این میان "هویت ملی" بیشترین آسیب را خواهد دید و چنانچه
مساله مهمی چون "هویت" در متون درسی گنجانده نشده باشد ،بر زندگی حال و آینده افراد جامعه می تواند تاثیراتی داشته
باشد (ایشانی ،حاجی حسین ،1931 ،ص  .)111حضور طوالنی دانش آموزان در مدارس و تکلیفی که در مطالعه کتابهای
درسی وجود دارد ،فرصت بسیار مناسبی است برای مدیران و برنامه ریزان آموزشی که از آن به نحو احسن برای هویت
بخشیدن به دانش آموزان استفاده نمایند (فیاض ،ایمانی قوشچی ،1933 ،ص .)90
در نظام آموزش و پرورش عوامل مختلف همچون معلم ،کتاب های درسی ،فضای آموزشی و مانند آن به شکل
گیری هویت دانش آموزان کمک می نماید .با این وجود از بین عناصر آموزشی ،کتب درسی نقش ویژه ای در هویت دهی
دانش آموزان ایفا می نماید (فیاض ،ایمانی قوشچی ،1933 ،ص  .)91همچنین محتوای برنامه درسی از نظر نقشی که در
تحقق اهداف ایفا می کند ،از اهمیت خاصی برخوردار است .از آنجا که برنامه ریزی ،تدوین ،تغییر و روزآمد کردن کتب
درسی یکی از الزامات نظام آموزشی است ،تحلیل و بررسی علمی آن اهمیت خاصی پیدا می کند .این تحلیل به دست
اندرکاران و مولفان کتاب های درسی کمک می کند تا در هنگام تدوین ،گزینش و انتخاب محتوای کتاب های درسی،
دقت بیشتر نموده تا ضمن تسهیل یادگیری ،زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراهم آورند .در حقیقت تحلیل محتوا
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کمک می کند تا مفاهیم ،اصول ،نگرش ها ،باورها و کلیه اجزای مطرح شده در قالب درس های کتاب ،مورد بررسی علمی
قرار بگیرند (یارمحمدیان.)1931 ،
از طریق تحلیل محتوا است که می توان به ویژگی های یک کتاب درسی پی برد و ضعف ها را در محتوای کتاب
های درسی شناسایی و معرفی نمود .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه نظام آموزش و پرورش ایران از نوع متمرکز است ،اغلب
وقت کالس به کتاب درسی اختصاص پیدا می کند و همه آموخته های دانش آموزان بر اساس کتاب درسی سنجیده می
شود؛ پس در کشور ما به لحاظ اهمیت و جایگاه کتاب درسی ،تحلیل محتوا ضرورت بیشتری پیدا می کند (کرمی ،اسدبیگی
و کرمی،1931 ،ص .)113
با توجه به میراث غنی کشور ما ایران در زمینه آثار علمی و شخصیت های ریاضی ،بناهای تاریخی و قوانین ریاضی
به کار رفته در ساخت آنها ،الگوها و قوانین هندسی به کار رفته در کاشیکاری های مساجد و  ...کتاب های ریاضی می تواند
بستر مناسبی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با هویت ملی خویش باشد .در این پژوهش میزان توجه به مولفه های
هویت ملی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم (رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی) مورد بررسی قرار می گیرد.
برای تحلیل مفهوم هویت ملی باید ابعاد گوناگون آن را در نظر بگیریم .محققان مختلف ،ابعاد گوناگونی برای هویت
ملی درنظر گرفته اند .به عنوان مثال حاجیانی هفت بعد اجتماعی ،تاریخی ،جغرافیایی ،سیاسی ،دینی ،میراث فرهنگی یا
فرهنگی ،زبانی و ادبی تعیین می کند (حاجیانی ،1963 ،ص  .)133خدایار و فتحی چهار بعد فرهنگ ،تاریخ ،قلمرو
جغرافیایی-سیاسی ،دین و مذهب را در نظر می گیرند (خدایار و فتحی .)1936 ،هاشمی و قربانعلی زاده ( )1939پنج بعد
برای هویت ملی در نظر گرفته اند که عبارتند از :نمادها ،وقایع و رخدادها ،ارزش ها ،میراث فرهنگی و مشاهیر و شخصیت
ها.
پس از بررسی و با توجه به محتوای کتاب ریاضی( )1پایه دهم ،مولفه های استفاده شده توسط هاشمی و قربانعلی زاده
در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت که به شرح مختصری از هر کدام می پردازیم:
نمادها :منظور از نماد چیزی است که جانشین یا بازنمود چیز دیگری باشد (گیدنز ،1936 ،ص  .)1013به عبارت
دیگر آنچه به عنوان نشانه ایرانی بودن مورد توافق است (هاشمی ،قربانعلی زاده ،1939 ،ص  .)11مانند میدان آزادی ،دماوند،
یوزپلنگ ایرانی و. ...
ارزش ها :منظور از ارزش ،اندیشه ها و تصوراتی است که افراد یا گروه ها درباره آنچه مطلوب ،پسندیده ،خوب یا
بد؛ دارند (گیدنز  ،1936،ص  .)1011مانند کار و تالش ،حفظ سالمتی ،دوستی و تعامل اجتماعی و . ...
میراث فرهنگی :میراث فرهنگی به آثار مادی و معنوی به جامانده از گذشته گفته می شود که بر هویت فرهنگی
یک جامعه انسانی داللت دارد و برای مطالعه جوامع ،اقوام و ملل و نیز بازنشانی آثار مادی تمدن ها و سیر تشکیل و تکامل
آنها سندی با ارزش به شمار می آید (حجت ،1930 ،ص  .)69مانند اماکن و بناها ،صنایع دستی و . ...
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مشاهیر و شخصیت ها :منظور اشخاص حقیقی یا اسطوره ایی هستند که در زمینه های مختلف سیاسی ،مذهبی،
علمی و  ...بر
تاریخ ایران تاثیرات مثبت یا منفی گذاشته اند و بدین واسطه شناخته شده و مشهورند( .هاشمی ،قربانعلی زاده،1939 ،
ص  )11مانند خوارزمی ،خیام ،حافظ و . ...
وقایع و رخدادها :منظور وقایع و رخدادهای تاثیرگذار در زمینه های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی و  ...است
(هاشمی ،قربانعلی زاده ،1939 ،ص  )11مانند  11بهمن.
سئواالت تحقیق
 -1به کدام نمادهای ملی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه (رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی) توجه
شده است؟
 -1به کدام نوع از میراث فرهنگی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه (رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی)
توجه شده
است؟
 -9به کدام مشاهیر و شخصیت های ملی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه ( رشته های ریاضی و فیزیک-علوم
تجربی) توجه شده است؟
 -2به کدام نوع از ارزشهای ملی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه ( رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی)
توجه شده است؟
 -1به هر یک از مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه ( رشته های ریاضی و فیزیک-علوم
تجربی) به چه میزان توجه شده است؟
چهارچوب نظری و مفهومی
برای پاسخ به سواالت تحقیق ،ابتدا مفهوم هویت و هویت ملی را تشریح می کنیم.
تعریف مفهومی هویت :هویت عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی و روانی و
فلسفی و زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه ،به معنی یگانگی یا همانندی اعضای
آن با یکدیگر ،داللت

می کند و آن را و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین به طور مشخص و قابل قبول و

آگاهانه از سایر گروه ها و افراد متعلق به آنها متمایز سازد (الطائی ،1963 ،ص .)193
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هویت ملی" :منظور از هویت ملی ،میزان احساس تعلق و تعهد فرد به مشخصه های اصلی ملیت ایرانی است (حاجیانی،
 ،1933ص  .)201اسمیت هویت ملی را بازتولید و بازتفسیر دائمی الگوها و ارزش ها ،نمادها و خاطره ها ،اسطوره ها و سنت
هایی می داند که میراث متمایز ملت ها را تشکیل می دهند و هویت افراد با توجه به این میراث و عناصر فرهنگی مشخص
می شوند (هاشمی ،قربانعلی زاده ،1939 ،ص  .)19همچنین "هویت ملی وابستگی فرد به جامعه ملی را نشان می دهد و وقتی
شکل می گیرد که تمامی اعضای جامعه ،تصویر درستی از اجزای سازنده آن داشته باشند ،زیرا هویت افراد در متن اجتماع
و فرهنگ شکل می گیرد (ذوالفقاری ،1931 ،ص .)90
همانطور که در مقدمه بیان شد در این مقاله ،ابعاد هویت که هاشمی و قربانعلی زاده ( )1939استفاده کردند ،مدنظر
قرار گرفته است .هاشمی و قربانعلی زاده ( )1939خرده مولفه هایی نیز برای هرکدام از مولفه های خود در نظر گرفته اند که
با توجه به محتوای کتاب ریاضی( )1پایه دهم ،از برخی از این خرده مولفه ها نیز استفاده گردیده است و در نهایت مولفه ها
و خرده مولفه های این پژوهش به صورت نشان داده شده در شکل ،1تدوین شده است.

شکل  .1مدل نظری مولفه های هویت ملی

روش و جامعه آماری تحقیق
روش این تحقیق ،تحلیل محتوا است .ریچارد باردن یکی از کاربردهای تحلیل محتوا را برداشتن نقاب از محور
پوشیده و افکار جهت دهنده کتاب های درسی می داند (باردن ،1962 ،ص  .)91برلسون تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشی
برای تشریح کمی ،نظام مند و عینی محتوای آشکار پیام تعریف می کند (بیکر ،1931 ،ص .)911
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در این پژوهش برای تحلیل محتوا ،از روش های کمی و کیفی استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعات شامل
چک لیست در تحلیل محتوا است .واحد تحلیل ،مضمون می باشد که در متن ،تصاویر ،پرسش ها و جلد کتاب ریاضی()1
پایه دهم ،بررسی شده است.
جامعه آماری این پژوهش ،کتاب ریاضی ( )1پایه دهم متوسطه (رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی) است که
در سال تحصیلی  1931-1931توسط دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی تالیف و چاپ شده است.
یافته های تحقیق
پرسش اول :به کدام نمادهای ملی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه ( رشته های ریاضی و فیزیک-علوم
تجربی) توجه شده است؟
یافته های جدول ( )1نشان می دهد که از  3نوع نماد ملی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه(رشته های ریاضی و
فیزیک-علوم
تجربی) استفاده شده است که از تنوع خوبی برخوردار است .بیشتر این نمادها تصویری اند مانند نقشه ایران ،پرچم
ایران ،دماوند و  ...و برخی از آنها نوشتاری اند مانند الفبای فارسی.
جدول :2انواع نمادهای ملی در کتاب ریاضی( )9پایه دهم و میزان توجه به هرکدام آنها

فراوانی

درصد

نماد
نقشه ایران

9

11/16

میدان آزادی

1

1/11

الفبای فارسی

9

11/16

پرچم ایران

1

1/11

پالک ماشین

9

11/16

یوزپلنگ ایرانی

1

16/63

تیم ملی والیبال

1

1/11

دماوند

1

1/11

مجموع
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با توجه به اینکه یوزپلنگ ایرانی یک گونه در خطر انقراض است ،در کتاب بیشترین توجه را در بین نمادهای ملی با
 16/63%توجه به خود اختصاص داده است .این نماد هم به صورت تصویری و هم به صورت نوشتاری در کتاب آمده است
که نشان دهنده توجه مولفان به این امر است.
پرسش دوم :به کدام نوع از میراث فرهنگی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه (رشته های ریاضی و فیزیک-
علوم تجربی) توجه شده است؟
همانطور که در جدول ( )9مشاهده می شود ،میراث فرهنگی در شش بعد مورد بررسی قرار گرفته است .یافته های
جدول ( )9و جدول ( )2نشان می دهد که کتاب ریاضی( )1پایه دهم در ابعاد میراث فرهنگی به غیر از بعد اماکن و بناها ،از
تنوع چشمگیری برخوردار نیست.
جدول :3انواع میراث فرهنگی ملی در کتاب ریاضی( )9پایه دهم
اماکن و بناها

آالداغالر یا کوه های رنگی -کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی(ره)-حرم
حضرت معصومه(س) -پژوهشگاه رویان -سد دز -شهر سوخته -طرف سی سخت-
گنج نامه -نارین قلعه -گردنه حیران -باغ جهان نما -باغ شازده -اشترانکوه -کوه
شیراز -دریاچه کوه گل -کوه تفتان

هنر و صنایع دستی

سوزن دوزی -سفال -قیمه -قورمه سبزی

خرده فرهنگ

کَپَر -اقوام ایرانی

نظم و نثر ادبی

 -1تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون /کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد
 -1ما در عصر احتمال به سر می بریم /در عصر شک و شاید /... /بی نام ناگزیر
تو می میرم

احادیث و آیات

 -1الشمسُ و القمرُ بِحُسبان(سوره رحمان آیه )1
 -1و إن تَعُدّوا نِعمت اهللِ ال تُحصوها (سوره ابراهیم آیه )92

کتب

جبر و مقابله -کتاب حافظ

اماکن و بناها با  13/31درصد ،بیشترین درصد توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن هنر و صنایع دستی
با  16/11%توجه قرار دارد .همچنین خرده فرهنگ ،نظم و نثر ادبی ،احادیث و آیات و کتب هر کدام با فراوانی ،1کمترین
میزان توجه را به خود اختصاص داده اند.
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جدول :4میزان توجه به انواع میراث فرهنگی در کتاب ریاضی( )9پایه دهم

فراوانی

درصد

نماد
اماکن و بناها

11

13/31

هنر و صنایع دستی

1

16/11

خرده فرهنگ

1

1/33

نظم و نثر ادبی

1

1/33

احادیث و آیات

1

1/33

کتب

1

1/33

مجموع

92

100

با توجه به منابع غنی شعر و ادب فارسی انتظار می رفت که نظم و نثر ادبی بیشتری در کتاب دیده شود .در قسمت
کتب ،فقط به نام دو کتاب اشاره شده و به کتاب های دانشمندان معاصر توجه نشده است .در قسمت هنر و صنایع دستی،
هنرهایی مثل خوشنویسی و کاشیکاری که در آن از قوانین ریاضی و هندسی استفاده می شود ،از نظر دور مانده است .در
قسمت احادیث و آیات نیز دو مورد تنوع به نظر کم است و جای کار بیشتری در این زمینه وجود دارد.
پرسش سوم :به کدام مشاهیر و شخصیت های ملی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه (رشته های ریاضی و
فیزیک-علوم تجربی) توجه شده است؟
جدول :5مشاهیر و شخصیت ها در کتاب ریاضی( )9پایه دهم و میزان توجه به هرکدام از آنها
فراوانی

درصد

امام خمینی(ره)

1

3/99

نام مشاهیر و شخصیت ها
آیت اهلل خامنه ای

1

2/16

حافظ

1

2/16

خوارزمی

1

3/99

ابوریحان بیرونی

1

3/99

ابوالوفای بوزجانی

1

10/39

خواجه نصیرالدین طوسی

1

3/99

سعید کاظمی آشتیانی

9

11/10

خیام

1

3/99

غالمرضا تختی

1

2/16

علیرضا سلیمانی

1

2/16

جمشید کاشانی

1

2/16

قیصر امین پور

1

2/16

مجموع

24

111

هویت ملی در کتاب ریاضی(...)1

داده های جدول ( )1نشان می دهد که در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه از  19نفر از مشاهیر و شخصیت ها نام
برده شده که تنوع نسبتاً خوبی دارد .بنا به داده های جدول ( ،)1این اسامی  12بار در کتاب تکرار شده است که بیشترین
تکرار مربوط به ابوالوفای بوزجانی ،دانشمند ایرانی است .در بین مشاهیر و شخصیت ها ،اسامی دانشمندان معاصر ریاضی
همانند دکتر مصاحب ،پروفسور فاطمی و  ...به چشم نمی خورد که بهتر بود توجه بیشتری به این امر مبذول می شد.
پرسش چهارم :به کدام نوع از ارزشهای ملی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه (رشته های ریاضی و
فیزیک-علوم تجربی) توجه شده است؟
جدول :6انواع ارزش های ملی در کتاب ریاضی( )9پایه دهم و میزان توجه به هرکدام از آنها
نوع ارزش
اجتماعی

حفظ محیط زیست -حفظ سالمتی -تامین اجتماعی -اهمیت نهاد خانواده

اخالقی و مذهبی

آیت و نشانه بودن انسان و جهان -عالقه به عزت و سربلندی کشور -کار و تالش-
دوستی و تعامل اجتماعی -اهمیت کسب علم و شناخت -کمک به دیگران

اقتصادی
جدول :7میزان توجه به انواع ارزش های ملی در کتاب ریاضی( )9پایه دهم
نوع ارزش

فراوانی

درصد

اجتماعی

99

10

اخالقی و مذهبی

11

20

اقتصادی

-

0

مجموع

11

100

با توجه به جدول ( ،)1ارزش های اجتماعی با  2نوع و ارزش های اخالقی و مذهبی با  1نوع از تنوع نسبتاً خوبی
برخوردارند .همانطور که در جدول ( )6می بینیم ،ارزش های اجتماعی با  99مورد تکرار و  10%توجه ،از بیشترین میزان
توجه در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه برخوردار است و پس از آن ارزش های اخالقی و مذهبی با  11مورد تکرار و
 20%توجه ،قرار دارد .با توجه به اینکه محتوای کتاب ،ریاضی است انتظار می رود به ارزش های اقتصادی مانند صرفه جویی،
اهمیت پس انداز ،خرید کاالی ایرانی و  ...در آن توجه گردد ولی ارزش های اقتصادی در این کتاب مورد توجه قرار نگرفته
است که شایسته است مورد عنایت بیشتری قرار بگیرد.
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پرسش پنجم :به هر یک از مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه (رشته های ریاضی و
فیزیک-علوم تجربی) به چه میزان توجه شده است؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا الزم است بیان کنیم از وقایع و رخدادها فقط به یک مورد 11 ،بهمن ،اشاره شده است
که به همین خاطر در جدول( )3در قسمت وقایع و رخدادها ،فراوانی  1لحاظ شده است.
جدول .8میزان توجه به مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی( )9پایه دهم
مولفه ها

جمع
مشاهیر و

ارزش ها

شخصیت ها

میراث

نمادها

فرهنگی

وقایع و
رخدادها

191

12

11

92

13

1

فراوانی

100

13/13

21/16

11/61

19/12

0/61

درصد

جدول ( )3نشان می دهد که در کتاب ریاضی( )1پایه دهم متوسطه ( رشته های ریاضی و فیزیک-علوم تجربی)به
تعداد  192بار به مولفه های هویت ملی اشاره شده است .بیشترین مقدار توجه با  21/16%درصد به ارزش های ملی و کمترین
مقدار توجه با  0/61%به وقایع و رخدادها اختصاص دارد.
نتیجه گیری
کتاب های درسی بستر مناسبی برای انتقال مفاهیمی همانند هویت ملی هستند .در این میان کتاب های ریاضی که
تقریباً در هر پایه ای در مدرسه با دانش آموزان هستند نیز می توانند نقش مهمی ایفا کنند .نتایج تحلیل محتوا نشان می دهد
که به شکل متوازن و یکسان به همه ابعاد هویت ملی توجه نشده است به خصوص بعد وقایع و رخدادها بسیار کم مورد توجه
قرار گرفته است .البته باید به این نکته توجه داشت که با توجه به موضوع و سرفصل ها که درباره ریاضی است ،توجه برابر
به همه ابعاد ممکن نیست.
بعد ارزش های ملی از بیشترین توجه برخوردار است اما در آن ارزش های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است.
در صورتی که یک کتاب ریاضی ،ظرفیت مناسبی را برای مطرح کردن ارزش های اقتصادی دارد .در بعد میراث فرهنگی
در مولفه اماکن و بناها ،تنوع خوبی به چشم می خورد .ولی با توجه به میراث غنی اسالمی و گنجینه های شعر و ادب فارسی،
آوردن تعداد محدودی از آیات و ابیات در کتاب ،مطلوب به نظر نمی رسد .همچنین با توجه به وجود اقوام مختلف در
ایران ،به خرده فرهنگ ها توجه زیادی مبذول نشده است.

هویت ملی در کتاب ریاضی(...)1

در بعد مشاهیر و شخصیت ها توجه زیادی به مشاهیر و شخصیت های معاصر نشده است .مناسب تر بود که توجه
بیشتر به دانشمندان معاصر و به ویژه دانشمندان ریاضی معاصر و کتاب های آنها می شد .چون آوردن نام دانشمندان معاصر
می تواند در خودباوری دانش آموزان و ایجاد حس غرور و افتخار ملی در آنها نقش داشته باشد.
پیشنهاد می گردد به کتاب های ریاضی به عنوان ظرفیتی برای آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با هویت ملی خود،
توجه بیشتری مبذول گردد.
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