تحلیل محتوای
کتابهای فارسی دورة ابتدایی
بر اساس شاخصهای
شورایعالی انقالب فرهنگی
انسی کرامتی

*

علیرضا کاظمی

**

سیدکمالالدین حسینی

***

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتواي کتابهای فارسی بخوانیم دورة ابتدایی انجام گرفت .در
اجرای این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شد .شاخصهای «شورایعالی انقالب فرهنگی»
در قالب «نظریة پارسونز» ،به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفت .به نحوی که ابتدا
شاخصهای شورایعالی انقالب فرهنگی بر اساس نظریة پارسونز در چهار خردهنظام اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی همسانسازی و جایگذاری شدند .سپس به بررسی کتابهای فارسی
بخوانیم پرداخته شد.
جامعة آماری شامل شش کتاب فارسی بخوانیم در دورة ابتدایی در سال تحصیلی1394-95
بوده اســت که به روش تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند .یافتههای پژوهش نشان داد که از
مجموع صفحههای تحلیل شده ،تعداد  16227مضمون مبتنی بر چهار خردهنظام پارسونز وجود
دارد ،به نحوی که حدود  66درصد این مضامین مربوط به خردهنظام اجتماعی 26 ،درصد متعلق به
خردهنظام فرهنگی 6 ،درصد مربوط به خردهنظام سیاسی و  1درصد مرتبط با خردهنظام اقتصادی
است.
بنابراین محتوای کتابهای فارســی بخوانیم در دورة ابتدایی را در درجة اول شــاخصهای
اجتماعی و سپس شاخصهای فرهنگی تشــکیل دادهاند .به منظور تعيين ثبات و اعتباربخشی
به یافتهها ،از کدگذار دوم براي بیش از  50درصد موارد اســتفاده شد و ميزان توافق برابر با0/90
بهدست آمد.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله98/12/8 :

نـظریة خـردهنظامهای پارسونز ،شـورایعالی انـقالب فرهنگی ،کتاب فـارسی بخوانیم،
  دورة ابتدایی ،تحلیل محتوا
 ïتاريخ شروع بررسي98/3/20 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/5/29 :
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این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی با حمایت مالی دانشگاه فرهنگیان است.
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مقدمه

انسانها برای ادامة حیات و برخورداری از امکان ارتباط با دیگر همنوعان خود ،به آموزش ارزشها
و هنجارهــا یــا همان فرهنگپذیری نیاز دارند که آن را از بدو تولد در خانواده و ســپس در مدرســه و
مراکز مختلف ارتباطی آموزش میبینند (حیدرپور و محمدی مزینانی .)1392 ،جامعهشناســان معتقدند
که مدرسه ،نقش مهمی در انتقال فرهنگ از نسل گذشته به نسل جدید ایفا میکند و به عنوان مهمترين
نهاد آموزشــی ،با جامعه و فرهنگ آن بده بســتان و ارتباط متقابل دارد .بخشــی عمده از این ارتباط و
تأثيرگذاري ،دارای جنبة انتقال فرهنگي اســت و با فلســفة اجتماعي در آن جامعه سازگاري كامل دارد
(شــریعتمداری .)1371 ،در زمینة اهمیت انتقال فرهنگی توســط مدارس ،این ،2015( 1ص  )327بیان
میکند« :تعلیموتربیت بیش از هر چیز یک پدیدة اجتماعی اســت که تجارب زندگی و فرهنگ نســل
بزرگسال را به کودکان و نسل جوان به منظور ایجاد همبستگی اجتماعی میان آنها منتقل میکند».
انتقال فرهنگی به صورت رسمی ،از مهمترین دورة تحصیلی ،یعنی دورة ابتدایی آغازمی شود .زیرا
شــکلگیری شــخصیت و رشد همهجانبة فرد در این دوره بیشتر انجام میگیرد .همچنین ،طی این دوره
فرصت و موقعیت مناسبی به منظور تربیت و یادگیری شیوة صحیح ارتباط با دیگران برای کودک فراهم
میشو د (صافی 1386 ،ص )42.که به رشد ارزشها ،رشد اجتماعی و رشد عقالنی دانشآموز میانجامد
(رضایی 1388 ،ص.)14.
در این میان ،یکی از عناصری که در دورة ابتدایی- ،به خصوص در نظامهای آموزشی متمرکز مانند
ایران- ،نقش بسیار پررنگی در انتقال فرهنگ به دانشآموزان بر عهده دارد ،کتاب درسی فارسی است.
زیرا درس فارسی به ویژه در سالهای اولیة مدرسه ،عالوه بر آموزش زبان رسمی کشور به دانشآموزان،
منبع آموزش فرهنگ ملی است که شامل هنجارها ،ارزشها وباورهایجامعهمیشود (ضرغامیان.)1383 ،
در این زمینه مطالعات متعددی بیانگر رابطة متقابل آموزش زبان و فرهنگ در یک جامعه با هم هستند.
زیرا زبان به طور همزمان هم منعکسکنندة فرهنگ است و هم توسط فرهنگ شکل میگیرد و ازآن تأثیر
میپذیرد (براون 2001 ،2و کرکگاز و اکم.)2011 ،3
با توجه به اهمیت وجایگاه کتابهای درســی فارســی در دوره تحصیلی ابتدایی ،شایسته است تا
محتــوای آنها از نظر پرداختن به مضامین فرهنگی و چگونگی آن مورد بررســی قرارگیرد .هرچند در
این زمینه مالکهای مختلفی نیز وجود دارند ،اما به نظر میرسد یکی ازبهترین مالکهای موجود برای
بررســی محتوای فرهنگی کتابهای فارسی در دورة ابتدایی« ،شــاخصهای عملیاتی فرهنگی» است
که توســط «شــورایعالی انقالب فرهنگی» در مهرماه  1389به تصویب رسیده است .با توجه به اینکه
شاخصهای مزبور به عنوان مالک جامعی در زمینة ایجاد و ترویج فرهنگ ایرانی-اسالمی مورد توجه
مسئوالن هستند ،این سؤال پژوهشی مطرح میشود که« :محتوای کتابهای فارسی دورة ابتدایی تا چه
اندازه با این شاخصها تطابق دارد؟»
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پیشینة پژوهشی و چارچوب نظری

«فرهنــگ »4اصطالحی فارســی مرکب از دو جزء «فر» و «هنگ» اســت که از نظــر لغوی به معنی
باالکشــيدن و بيرونکشــیدن است ،اما هيچگاه در ادبيات فارســی به مفهوم لغوی آن مورد استفاده قرار
نگرفته اســت .بلکه همواره به معانی متفاوتی چون دانش ،علم ،معرفت ،هنر و آموزشوپرورش اشاره
داشته است (عدالتی 1378 ،ص .)13.به بیان زو و کانگ 2009( 5ص« ،)112.فرهنگ دارای دامنة بسیار
گستردهای است ،به نحوی که تمام جنبههای زندگی انسان را دربر میگیرد و تحت تأثیر قرار میدهد».
از اینرو ،تعاریفی متفاوت و حتی متضادی نیز از این اصطالح تاکنون ارائه شدهاند.
برای مثال ،بروس کوئن ،جامعهشــناس فرانسوی معتقد است« :فرهنگ عبارت است از ارزشهای
اعضــای يــک گروه؛ هنجارهايی که از آن پيروی میکنند و کاالهای مادیای که توليد میکنند .بنابراین،
فرهنگ به مجموعة شيوة زندگی اعضای جامعه اطالق میشود و چگونگی لباس پوشيدن ،رسوم ازدواج
و زندگی خانوادگی ،الگوهای کار ،مراسم مذهبی ،سرگرمیهای اوقات فراغت ،تولید کاالهای مهم برای
مردم ،مانند تير و کمان ،خيش ،ماشين و  ...همه را دربر میگیرد» (کوئن 1383/ 1990 ،ص.)59 .
در مقابــل ،عالمــه جعفــری تبریــزی ( 1386ص ،)130.پس از بررســی معنــای فرهنگ در 25
دایرهالمعارف مطرح از جوامع متمدن دنیا ،به این نتیجه میرســد که منظور از فرهنگ «کیفیت یا شیوة
بایســته و شایســتة برای آن دســته از فعالیتهای حیات مادی و معنوی انسانهاست که مستند به طرز
تعقل سلیم و احساسات تصعیدشدة آنان در حیات معقول تکاملی باشد ».بر اساس این تعریف ،چون
فرهنگ کیفیت شایسته برای پدیدهها و فعالیتهای حیات مادی و معنوی انسانهاست ،لذا پذیرش و
منعکسساختن آن دسته از حقایق ،نمودها و فعالیتهای بشریکه کام ً
ال منش أ طبیعی دارند و از قوانین
جبری پیروی میکنند ،مانند خوردن غذا و آشامیدن آب ،فرهنگ محسوب نمیشوند .اما آمیختگی این
گونه اعمال با دعا ،چنانچه در جوامع اســامی و برخی ازجوامع دینی دیده میشــود ،جزئی از مفهوم
فرهنگ است.
با بررســی تعاریف متعدد فرهنگ -که به دو مورد کام ً
ال متفاوت از آنها نیز اشــاره شــد -به نظر
میرسدپارســونز یکی از جامعترین تعاریف را در این زمینه ارائه کرده اســت که به عنوان چارچوب
نظری این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفت .وی معتقد است« :فرهنگ نیرویی عمده است که عناصر
گوناگون جهان اجتماعی یا نظام اجتماعی را به هم پیوند میدهد ».از نظر او ،چهار خردهنظام عمده در
هر جامعه وجود دارد که عبارتاند از خرده نظامهای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی .در تلقی
جامعهشناختی پارسونز ،نظام فرهنگی یک نظام مسلط بر سایر نظامهاست .یعنی عالوه بر اینکه اهمیت
و اســتقالل ســاختاری دارد ،به حریم نظامهای دیگر نیز وارد شــده و بر آنها تأثیر گذاشته است .نظام
فرهنگی ،هم بخشــی از نظامهای دیگر اســت ،هم حلقة اتصال و ارتباط آنها با یکدیگر و هم وجود
مستقل و متمایزی دارد.
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همچنین از نظر وی ،هرخرده نظام در جامعه ،متخصص تولید و ارائة فعالیتهایی برای پاســخ به
نیــازی معین اســت .این امر بازار خاصی را ایجاد می کندکه خردهنظــام ،از طریق آن تولیدات خود را
بادیگر نظامها مبادله میکند (ریتزر .)1385/1991 ،از آنجا که چنین نظامی نمیتواند بدون نمادهایی که
موجب سهولت در ارتباط و مبادله می شوند ،ادامة حیات دهد ،بنابراین پارسونز از چهار ابزار مبادلهای
در ایــن زمینــه نام میبرد .به اعتقاد وی« ،پول »6نماد خزدهنظام اقتصادی اســت و پیوند میان اقتصاد و
جامعه را توصیف میکند« .قدرت »7نیز نقش پول را در خردهنظام سیاســی ایفا میکند و به عنوان یک
ابزار مبادله ،دارای ارزش نمادین با رمز مخصوص است که از شکل حکومت نشئت میگیرد و در حوزة
مبادله میان خردهنظامها جریان مییابد.
8
پارســونز ســومین واســطه و عامل میانجی مبادله را «نفوذ » مینامد .نظام متجانسکننده یا عرف
اجتماعی منشــأ و خاســتگاه این میانجی اســت .تفاوت نفوذ با قدرت در این است که نفوذ شکلی از
اجبار نیست و هر نوع توسل به زور را موجه نمی داند .سرانجام آخرین میانجی و عامل مبادله چیزی
اســت که درخرده نظام فرهنگی ،پارســونز آن را «تعهد »9به ارزشها و هنجارها مینامد .از طریق این
تعهدات اســت که عناصر ســازنده فرهنگ به واقعیت اجتماعی انتقال مییابند و به جریان نظام مبادله
وارد میشوند .هرعامل از لحاظ نظری میتواند تحت تأثیر تعهداتی قرار گیرد و باهنجارها و ارزشهای
خاص یک فرهنگ هماهنگ شود .فرد با کسب و جذب این تعهدات که او را به جامعه پیوند میدهند،
میتواند آنها را به عنوان تضمین و امنیت برای کسب آنچه که بدان نیاز دارد یا آن را مطلوب میداند،
اعم از «نفوذ»« ،قدرت» و «پول» در جامعه به کار گیرد (توســلی )1380 ،چنانچه مالحظه میشــود ،از
نظر پارســونز نظام فرهنگی و کنشهای مربوط به آن در باالترین و پیچیدهترین ســطح نظام قراردارند.
همچنین از آنجا که فرهنگ بسیار نمادین و ذهنی است ،به آسانی ازیک نظام به نظام دیگرانتقال مییابد.
این خاصیت باعث اشــاعة فرهنگ شــده و توانایی نظارت بر سایر نظامها را ایجاد میکند .بنابراین از
نظر پارسونز نظام فرهنگی یک نظام مسلط بر سایر نظامهاست.
صــرف نظــر از تعاریف متعدد در مورد فرهنگ ،متفکران بزرگی چون دورکیم و پارســونز ،در این
زمینه اتفاق نظر دارند که مهمترین کارکرد فرهنگ ،انسجامبخشــی و ایجاد وفاق اجتماعی اســت .زیرا
فرهنگ جامعه با تأکیدکردن بر برخی از ارزشهای خاص ،فرد را به عملکردن به یک شیوة رفتاری به
خصوص ترغیب میکند؛ شیوة رفتاری که تداوم آن نظام اجتماعی را یاری میرساند (صالحی امیری،
 1399ص .)44.بنابراین ،صرف نظر از تمایزهایی که خرده فرهنگها در چارچوب فرهنگ ملی کشور
ایجاد میکنند ،فرهنگ کلیتی فراگیر و منسوب به کل جامعه و نظام اجتماعی خاص است و به هرمیزان
فراگیری و پذیرش اجتماعی فرهنگ (یا فرهنگپذیری) بیشتر و عمیقتر باشد ،یکپارچگی و همگرایی
فرهنگی نیز بیشتر خواهد بود (ملکپور.)1381 ،
در این راستا ،یکی از وظایف مهم نظامهای آموزشی ،انتقال فرهنگ برای ایجاد یکپارچگی فرهنگی
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درجامعه است .گانگر و گازل )2017( 10نیزمعتقدند« :هدف از آموزشوپرورش ،دستیابی دانشآموزان
به دانش ،مهارتها ،عادتها و نگرشهایی است که به آنها کمک کند ،هماهنگ با جامعه زندگی کنند.
«اما امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست که انتقال و توسعة فرهنگ به صورت همگانی و در قالب آموزش
رسمی نیازمند سازوکاری دقیق است؛ چرا که فرهنگ کارکردهای متعددی دارد و تأثیری فوقالعاده بر
ثبات و انسجام جامعه ،یا برعکس ایجاد بحران وبی ثباتی اجتماعی دارد.
شــریعتمداری ( )1371در این زمینه معتقد اســت ،تجربیات دانشآموزان در مدرسه ،فعالیتهای
متنوع فرهنگی آنان ،مطالب درسی و هدفهای تربیتی ،همه باید با فلسفة اجتماعی جامعهای که مدرسه
در آن تأسیس شده است ،سازش داشته باشد .زیرا مدرسه هر چند پیوسته تحت تأثیر افکار و نظریات،
عادات و آداب ورسوم معمول در جامعه قرار دارد ،لی نه تنها نباید در برابر اینگونه امور حالت انفعالی
داشــته باشــد ،بلکه باید به نوبة خود در نگهداری ی آداب و رســوم و ارزشهای اجتماعی و عقیدتی
فعال باشد و در توسعة اینگونه امور ،اقدامات مؤثری را انجام دهد؛ در غیر این صورت انسجام و نظام
اجتماعی متزلزل خواهد شد.
بر اساس نظریة پارسونز ،نظام اجتماعی عبارت است از نظام کنشهای متقابل در محیطی معین بین
عاملهای انگیزهداری که درون یک فرهنگ با هم در ارتباطاند .هر نظام اجتماعی از اندامها و اجزایی
تشــکیل شــده که برای حفظ نظم و ثبات اجتماعی با یکدیگر همکاری می کنند .اگر یکی از این اجزا
نتواند کارکرد خود را انجام دهد و با مشکلی مواجه شود ،سایر اندامها نیز آسیب خواهند دید .پارسونز
اجزای نظام مدرسه را مشتمل بر سه عامل میداندکه عبارتاند از:
الف) دفترکار مدرسه و کارکنان که مسئولیت ایجاد نظم در مدرسه را بر عهده دارند؛
ب) کالسها که قسمت اعظم فضای فیزیکی را به خود اختصاص میدهند؛
ج) فعالیتهای خدماتی مدرسه (قلیزاده 1377 ،ص.)200.
با توجه به متمرکزبودن نظام آموزشی در ایران ،از میان عوامل سهگانة نامبرده «فعالیتهای خدماتی
مدرســه» که عمدت ًا بر آموزش مبتنی بر کتابهای درســی متمرکز هستند ،اهمیتی دو چندان دارند .زیرا
ســازماندهی آنها طبق برنامة درســی تدوین شده در نظامهای آموزشی متمرکز است و به عنوان ابزار
تدریس و منبعی برای ارائة تکلیف یادگیری و ارزشیابی از دانشآموزان توسط معلمان محسوب میشوند
(یاپیسی .)2016 ،11همچنین کتابهای درسی قادرند دیدگاه دانشآموزان را در زمینة موضوعات متعدد
اجتماعی و فرهنگی تحت تأثیر قرار دهند (کیکر .)2010 ،12در این میان ،کتابهای درســی فارسی در
دورة ابتدایی از مؤثرترین مواد آموزشی برای انتقال و توسعة فرهنگ هستند .البته این کتاب در دورههای
تحصیلی باالتر هم اهمیت زیادی دارد.
در واقع همانطور که ضرغامیان ( ،1383ص )9 .نیز بیان میکند ،آموزش فارسی پایة شکلدادن به
ذهن و اندیشة کودکان و کلید اصلی ورود دانشآموزان به حوزههای آموزشی دیگر نظیر ریاضی ،علوم
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و  ...اســت .به عالوه ،درس فارسی میتواند با برخی از ویژگیهای شخصیتی ،فرایندهای عالی ذهنی،
رفتارهای اجتماعی و ُعلقههای ملی کودکان پیوند بخورد .بنابراین ،با توجه به اهمیت کتابهای فارسی
در دورة ابتدایی برای انتقال و توسعة فرهنگ ،شایسته است تا محتوای آنها از نظر پرداختن به مضامین
فرهنگی و چگونگی آن مورد بررســی قرارگیرد .در این زمینه زو و کانگ ( )2009نیز معتقدند« :کتاب
درسی زبان در یک کشور باید دیدگاهی جامع و نظامدار از فرهنگ آن کشور را ارائه کند» ،زیرا زبان و
فرهنگ در یک کشور دارای رابطة متقابل هستند.
به نظر میرســد یکی از بهترین مالکها برای بررســی محتوای فرهنگی کتابهای درســی ،توجه
به مؤلفههای فرهنگی در اســناد باالدســتی است .یکی از این اســناد نیز ،مصوبة «شورایعالی انقالب
فرهنگی» است .چون از یک سو ،شورایعالی انقالب فرهنگی به عنوان عالیترین مرجع فرهنگی نظام
جمهوری اســامی ،مأموریت مهندسی فرهنگی کشور و به تبع آن هدفگذاری ،سیاستگذاری ،تعیین
راهبردهــای کالن نظارت و پیگیری و اعمال آنها در راســتای تحقق اهــداف و برنامههای بلند مدت
ســازمانهای مجری ،و همچنین ارزیابی راهبردی نتایج حاصل از اجرای این سیاستها و برنامهها و
نهایتاً ،پیشبینی اقدامات اصالحی در خصوص جهتدهی و هدایت راهبردی فرهنگ کشور را بر عهده
دارد (علی احمدی و همکاران.)1386 ،
14
13
این شــورا در تدوین اســناد بسیار مهمی مانند «سند تحول بنیادین» و «نقشة جامع علمی کشور»
مشارکت دارد که در آنها نیز به استفاده از ظرفیت کتابهای درسی در ترویج فرهنگ ایرانی – اسالمی
(که سیاســتگذاری آن جزو وظایف اصلی شورایعالی انقالب فرهنگی است) اشاره شده است .مقام
معظم رهبری نیز در دیدار با اعضای شورایعالی انقالب فرهنگی ،فرمودند« :هیچکس در کشور از وجود
یک دستگاه متفکر ،جامع ،دارای همة خصوصیات برجسته و آگاه از کمبودها و نیازها ،مانند شورایعالی
انقالب فرهنگی بینیاز نیســت .این شــورا متصدی شناخت مسائل فرهنگی و بحث و تصمیمگیری در
مورد آنها و ابالغ مصوبات برای اجراســت و همة دستگاهها باید خود را موظف به اجرای تصمیمات
این شورا بدانند» (دبیرخانة شورایعالی انقالب فرهنگی ،1390 ،ص .)10.از سوی دیگر ،مصوبات این
شــورا به عنوان یک سند باالدســتی ،از منظر توجه به مؤلفههای فرهنگی ،توسط پژوهشگران تحلیل و
بررسی شدهاند .برای مثال میتوان به «بررسی جایگاه سواد رسانهای» (باهنر و چابکی )1393 ،و «جایگاه
و اهمیت میانرشتهایها» (نورآبادی ،سبحانی نژاد و فناخسرو )1397 ،در این مصوبات اشاره کرد.
از جمله مصوبات شــورایعالی انقالب فرهنگی ،تدوین شــاخصهای فرهنگی است که به مقولة
فرهنگ ،در گستردهترین معنای آن توجه کرده و تمام ابعاد زیست انسان ،اعم از اقتصادی ،اجتماعی و
 ...را که در طراحی اهداف آموزشوپرورش ،مورد توجه هســتند ،در بر گرفته اســت .هرچند با بررسی
شرح وظایف  28گانهای که برای این شورا در مصوبة «جایگاه ،اهداف و وظایف شورایعالی انقالب
فرهنگــی» مقرر شــده و مورد تأیید مقــام معظم رهبری نیز قرار گرفته ،به ویژه مــوارد مندرج در بند 1
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(تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایران و تعیین اهداف و خط مشیهای آموزشی،
پژوهشی ،فرهنگی و اجتماعی کشور) و بند (11سیاستگذاری تدوین کتب درسی و تعیین ضوابط نشر
کتاب و تولیدات هنری و فرهنگی) (غالمحسین و میرمحمدی میبدی ،)1392 ،شاهد نقش برجستة این
شــورا در جهتدهی فرهنگی به محتوای مواد آموزشی هستیم؛ اما تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام
نشده است.
بنابراین با توجه به جایگاه ممتاز شورایعالی انقالب فرهنگی در تصمیم گیری و نظارت بر طراحی
و هدایت علم ،فرهنگ و هنر کشــور (بنایی اســکویی )1394 ،و نیز جامعیت شــاخصهای فرهنگی
تدوینشده توسط این شورا ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال مغفول است که« :محتوای
کتابهای فارسی دورة ابتدایی تا چه اندازه با این شاخصها همسو هستند؟» هرچند در پاسخ به این
ســؤال تاکنون پژوهشــی انجام نشده اســت ،اما پژوهشهای مرتبطی در این زمینه ،به تحلیل محتوای
کتابهای درسی دست زدهاند که در ادامه به آنها اشاره میشود.
برنا و رازی )2016( 15پس از بررسی پژوهشهای مختلفی که با محوریت تحلیل فرهنگی کتابهای
درسی «آموزش زبان انگلیسی» انجام شده بودند ،نتیجه میگیرند :درتمام کتابهای مورد بررسی ،ارائة
ناکافی محتوای فرهنگی ،فعالیتهای فرهنگی نامشخص و تکیة انحصاری بر فرهنگهای آمریکایی و
بریتانیایی وجود دارد .همچنین کتابهای مورد بررسی به ارائة بسیار سطحی یا ضعیف فرهنگ حاکم
بر زندگی دانشآموزان مخاطب آنها پرداختهاند .این پژوهشگران با بررسی رویکردهای حاکم بر ارائة
فرهنگ درکتابهای درسی ،سه دوره را از هم متمایز میکنند:
الف) تا قبل از سال  ،1940چون فرهنگ به عنوان پدیدهای ثابت در نظرگرفته میشد ،بسیاری از
مؤلفههای فرهنگی درکتابهای درسی ارائه نمیشدند.
ب) در طول دهة  1940فرهنگ به عنوان مجموعه حقایقی نگریسته میشدکه توسط مطالعه آموخته
میشود و بنابراین معمو ًال کتاب درسی منعکس کنندةه دیدگاههای مؤلفان آن بود.
ج) امروزه با ظهور رویکردهایی که بر تعامل و ارتباطات تکیه دارند ،تلفیق فرهنگ کشور با درس
زبان ،توســط ارائة مواد آموزشــی اصیل فرهنگی آن جامعه ،از اهمیت زیادی برخوردار شده
است.
تومو ،)2012( 16در مطالعة خویش به تحلیل محتوای متن کتابهای درســی از نظر روشهای حل
تعارض میان والدین و فرزندان در سه کشور ژاپن ،فرانسه و آلمان پرداخت .نتایج پژوهش وی بیانگر
آن بود که شــیوههای حل تعارض میان والدین و فرزندان ژاپنی نســبت به شیوههای حل تعارض میان
والدین و فرزندان آلمانی و فرانسوی ،بسیار سازگارانهتر و تاحد زیادی بیانگر اجتناب از تعارض است.
درحالیکه فرزندان و والدین فرانسوی و آلمانی هنگام بروز تعارض ،به بیان عقاید خود و راه حلهایی
درمورد آن میپردازند .همچنین در برخورد با تعارض ،والدین و فرزندان فرانسوی و آلمانی ،از سبک
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ارتباطی زبانی و شفاهی بسیار بیشتر از ژاپنیها استفاده میکنند و از فرزاندن آنها نیز این انتظار وجود
داردکه عقاید خود را بیشــتر بیان کنند .درحالیکه از فرزندان ژاپنی بیشــتر انتظار میرود که هماهنگ با
دیگران عمل کنند و از بروز تعارض جلوگیری کنند .والدین ژاپنی نیز از راهبردهای غیرمستقیم و عمدت ًا
زبان بدن در موقعیتهای تعارض استفاده میکنند .محقق فوق در مجموع بیان میکند که سبکهای حل
تعارض میان والدین و فرزندان در این سه کشور که در کتابهای درسی آنها ارائه شده است ،بیانگر
چگونگی فرهنگ و جامعه در این سه کشور نیز هست.
در ایران نیز نتایج پژوهشی صالحی عمران و شکیباییان ( )1386در مورد «بررسي و تحليل محتواي
كتب درســي ابتدايي از نظر شــكلدهی به هويت ملي» بیانگر آن است كه این كتابها نمیتوانند نقش
مؤثري در شكلگیری و تحكيم مؤلفههای اسطورههای نمادين هويت ملي داشته باشند كه يكي از ابعاد
مهم شخصيت و رشد همهجانبة فردي و اجتماعي دانشآموزان است.
منصوری و فریدونی ( )1388نیز به «بررســی تبلور هویت ملی درکتب فارســی بخوانیم پایة پنجم
ابتدایی» پرداختهاند و بیان میکنند :تنها  %5/1مفاهیم این کتابها با مفاهیم هویت ملی ایرانیان مرتبط
بودهاند ،به مقولههای مختلف هویت ملی ایرانیان توجهی ناقص و گذرا شــده و تاریخ و فرهنگ ایران
باستان نیز نادیده انگاشته شده است.
یافتههای پژوهشــی پناهی توانا و معروفی ( )1395نشــان میدهند که در کتابهای فارســی دورة
متوســطه میزان تأکید بر مؤلفههای هویت فرهنگی یکســان نیست .بهطوری که بیشترین میزان تأکید به
ترتیــب بر مؤلفههای «مفاخــر ادبی»( 47درصد) ،و آثار ماندگار و اســامی ایران و کمترین میزان تأکید
به ترتیب بر مؤلفههای «خرده فرهنگها»(کمتر از یک درصد) و افتخارات ملی و مذهبی شــده اســت.
مؤلفههای تاریخی و اسطورهها در جایگاه متوسط قرار دارند.
صالحی عمران ،عابدینی بلترک و منصوری ( ،)1397پس از تحلیل محتوای کتابهای فارســی پی
بردند :با وجود اینکه یک بخش از کتاب فارســی دورة ابتدایی با عنوان ملی -میهنی تدوین شــده و در
کتابهای دیگر این دوره اشارة مختصری به مفاخر ملی ،اساطیر ،آداب و رسوم و جشنهای ملی شده
اســت ،اما به دلیل اهمیت موضوع و همچنین اهداف مصوب دورة ابتدایی ،هنوز در راســتای آموزش
میراث فرهنگی ضعف اساســی احساس میشــود و نیاز به انسجام بیشــتر آموزش مؤلفههای میراث
فرهنگی دیده میشود.
ایشــانی و حاجی حســین ( )1396نیز با تحلیل محتوای کتابهای فارســی بخوانیم در دورة اول
ابتدایی به این نتیجه دست یافتند که میزان توجه به مؤلفههای هویت ملی در سه پایة اول ابتدایی یکسان
نیست و بیشترین مؤلفهها در پایة اول حضور دارند .همچنین ،هرچند کودک در پایة سوم تسلط بیشتری
بر خواندن و نوشتن دارد و از قدرت تحلیل و استنباط بیشتری نسبت به پایة اول برخوردار است ،اما
مضامین مرتبط با هویت ملی در کتابهای وی بسیار کاهش یافته است.
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نفــر ،فاطمی و نفر ( )1398پس از بررســی کتابهای مطالعات اجتماعی ،فارســی (خوانداری)،
هدیههای آســمان و علوم تجربی پایههای پنجم و ششــم ابتدایی به این نتیجه دست یافتند که چیدمان
مفاهیم اخالقی در این کتابها مورد توجه قرار نگرفته است .از میان  12مفهوم اخالقی ،تنها تفکر ،رفتار
نیک و همکاری مورد توجه قرار گرفته اســت و ســایر مفاهیم از نظر تکرار و تنوع چینش در پایههای
متفاوت فاقد کارایی الزم هستند.
شهیدی ،احمدی و صمدی ( ،)1392با تحلیل محتوای کتابهای فارسی دورة ابتدایی از نظر توجه
به مؤلفههای فرهنگ عمومی ،به عدم تعادل این مؤلفهها در کتابهای مورد بررســی اشــاره میکنند .به
نحوی که مؤلفههای اجتماعی -فرهنگی ( 55/95درصد) ،مؤلفههای مذهبی ( 26/61درصد) ،مؤلفههای
اقتصادی ( 12/11درصد) و مؤلفههای سیاسی ( 11/32درصد) در این کتابها حضور داشته است.
فروتن ( )1393با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی مناسبات بين هويت ملي و نظام آموزشي
پرداخت و تجزيه و تحليل وی که روي  92جلد كتاب درسي در دورههای ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه
انجام گرفت ،نشاندهندة آن بود که به موازات باالرفتن دورة تحصيلي ،شدت غلبة تصاوير ايراني دركتب
درســي بهتدریج روندی نزولي را طي میكند .گرچه اين الگو هم در مورد تصاوير مردان و هم در مورد
تصاویر زنان صدق میکند؛ اما روند نزولي در تصاوير مردان نسبت به زنان محسوستر است .همچنین،
غلبــة هويت ايراني را میتوان به طور کام ً
ال محســوس در چگونگي بازنمايي مشــاهير و ابنية تاريخي
دركتب درسي مشاهده كرد .به طوري كه در حدود سه چهارم موارد ،مشاهير و ابنية تاريخي ایرانی (مانند
خوارزمي ،اميركبير ،عطار ،مسجد گوهر شاد ،باغ فين كاشان ،عالي قاپو و  )...به تصویرکشیده شدهاند.
هاشــمی و قربانعلیزاده ( )1393نیز توسط تحلیل محتوای کیفی به بررسی نقش آموزشوپرورش
رسمی در حفظ و بازتولید هويت ملي توسط كتب مطالعات اجتماعي دورة ابتدايي پرداخته و دریافتند:
در کتابهای مورد بررســی به شــكل متوازن و يكســان به ابعاد هويت ملي توجه نشــده است .مؤلفة
ارزشهای ملي ،به ويژه در بعد ارزشهای اخالقي و مذهبي ،از بيشــترين تنوع برخوردار بوده اســت.
در بعــد نماد ملــي ،مؤلفا ن پــس از دوران تحول ،به اســتفاده از نمادهاي جديدتــر در كنار نمادهاي
مرســوم گرايش یافتهاند .در بحث گستردگي زماني رويدادها نيز ،وقايع مربوط به قبل از دوران صفويه
بســيارمحدود است و رويدادهاي پس از ســال  1368عم ً
ال مورد توجه قرار نگرفتهاند .در مورد مؤلفة
ميراث فرهنگي ،در كتاب پاية ششم غناي قابل مالحظهای مشاهده میشود .اين امر در بعد كتب ،اماكن
و بناها بسيار مطلوب بوده است .اما اشارة محدود به چند هنر ايراني و بيان سه بيت شعر و سه مثل و
عبارت با در نظرگرفتن جايگاه هنر و ادبيات در فرهنگ ملي مطلوب نيست .در بعد مناسك وسنتهای
فرهنگي نيز ،با توجه به تنوع اقلیمها و فرهنگها ،اشاره به چهار سنت كافي به نظر نمیرسد .در مؤلفة
مشــاهير و شخصيتها ،با وجود تنوع مناسب به ويژه در كتاب پاية ششم ،به شخصیتهای معاصر در
حوزة علمي و فلسفي ،ادبي ،هنري و حتي ورزشي توجه نشده است.
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در مجموع ،مرور پژوهشهای متعدد انجام شده که به مرتبطترین آنها با پژوهش حاضر اشاره شد،
بیانگر آن است که :مدرسه و متن کتابهای درسی میتواند منعکسکنندة فرهنگ حاکم بر جامعه باشد.
همچنین ،هر چند پژوهشــی داخلی که توســط روش تحلیل محتوا به طور ویژه شاخصهای فرهنگی
شورایعالی انقالب فرهنگی را مالک تحلیل قرار داده باشد تاکنون انجام نشده است ،اما پژوهشگران
داخلی متعددی معتقدند که «هویت ملی و ایرانی در کتابهای درسی یا به طور نامناسبی منعکسشده»
ی که برای دستیابی به چنین
و یا اینکه «به ابعاد هویت ملی به طور متوازن توجه نشــده اســت ».در حال 
نتایجی ،انجام پژوهش حاضر ضروری مینماید .بنابراین این پژوهش درصدد است ،با مالک قراردادن
شاخصهای شورایعالی انقالب فرهنگی ،به تحلیل محتوای کتابهای فارسی دورة ابتدایی میپردازد و
میزان همسویی مضامین و محتوای فرهنگی این کتابها را با شاخصهای مذکور مورد بررسی قرار دهد.
سؤال پژوهشی
 éمحتوای کتابهای فارســی دورة ابتدایی تا چه میزان مضامین فرهنگی موجود درشاخصهای
فرهنگی شورایعالی انقالب فرهنگی را پوشش دادهاند؟

روش پژوهش

این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شــد .ابتدا شــاخصهای عملیاتی شــورایعالی انقالب
فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفتند .سپس این شاخصها شامل :اخالق (دارای  4مؤلفه و  22شاخص)،
عقالنیــت (دارای  7مؤلفــه و  14شــاخص) ،هویــت (دارای  3مؤلفه و  33شــاخص) ،نظم اجتماعی
(دارای  3مؤلفه  12شــاخص) ،بهداشــت روانی (دارای  3مؤلفه و  11شــاخص) و خانواده (دارای 3
مؤلفه و  9شــاخص) هستند .یعنی در مجموع این شــاخصها شامل  23بعد و  101مؤلفه هستند .17از
آنجا که برخی از این شاخصها بسیار غیرعینی یا دارای همپوشانی بودند و برای تحلیل محتوای متن
کتابها ،عینیســازی و اســتقالل این شاخصها ضرورت داشــت ،با تأیید و برگزاری چندین جلسة
مشورتی با حضور سه تن از صاحبنظران حوزة تعلیموتربیت و جامعهشناسی و مهمتر از همه بررسی
اولیة کتابهای فارســی به شــیوة استقرایی ،این شــاخصها در قالب خرده نظامهای پارسونز -شامل
ابعاد یا خردهنظامهای سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی -جایگذاری ،همسانسازی و به ویژه
عینیسازی بیشتر شدند.
همچنین در این راســتا برای هر خردهنظام بر اساس کدگذاری استقرایی (بررسی اولیه و آزمایشی
کتابهای فارســی) ،مؤلفههایی در نظر گرفته شــد که به افزایش این شاخصها به  128مورد انجامید.
این شاخصها درجدول  1آورده شدهاند .سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا و کدگذاری به شیوة
قیاسی به بررسی متن کتابهای فارسی ابتدایی بر اساس این شاخصها ومؤلفههای آن پرداخته شد.
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جدول  .1شــاخصهای عملیاتی  -فرهنگی شــورایعالی انقالب فرهنگی در قالب خرده نظامهای چهارگانة پارسونز و
مؤلفههای آن
شاخص راهبردي

خردهنظام اقتصادی
خردهنظام سیاسی
خردهنظام اجتماعی

مؤلفه

شاخص عملیاتی

ترجیح ارزشهای انساني
بر ارزشهای مادي

نفي رفاهطلبــي و مصرفزدگي؛ انفاق و وقف؛ درســتكاري
درحوزة كسب وكار؛ الگوي مصرف (ساده زيستي و قناعت).

اهتمام به خودکفایی
و ایجاد روحية
سازندگي كشور

ترويج فرهنگ كار و آشــنایی با مشــاغل؛ گرايش به مصرف
كاالهاي داخلي؛ مشــاركت و تعــاون در توســعة اقتصاد ملي؛
احترام به كارآفرينان و صنعتگــران مولد؛ خودكفايي در صنعت
و كشــاورزي؛ اعتماد به توان خودي ،اميدواري به آيندة كشــور؛
پرداخت مالیات.

اولویتبخشیدن
به منافع ملي

محوريت منافــع نظام در فعاليت احــزاب و گروهها؛ حفظ و
ارتقاءی منابع حياتي كشور؛ دفاع از منافع ملي در عرصة ملي.

التزام به
واليت فقيه

آشــنایی و پیروی از والیت فقیه ،افکار و زندگی امام خمینی
(ره)؛ آشنایی با اهمیت و ضرورت والیت فقیه.

مشاركت سياسی

امكان همگاني براي مشــاركت سياسي؛ آشــنایی با اهمیت
انتخابات و حضور در آن.

وحدت و يكپارچگي،
نفي خودباختگي
در برابر بيگانگان

اتحاد ،برادری و برابری در جمهوری اســامی؛ تأکید بر هویت
اســامی کشــورمان؛ تأکید بــر نقش شــهیدان و دفاع مقدس
در کشــور؛ احســاس غرور و رضايت از ايراني بودن و افتخار به
تاریخ ایــران؛ تلقي از تأثيرگذاري ايران در منطقه و جهان؛ تلقي
از مســتقل بودن كشور؛ احترام و به رسميت شناختن تمايزهاي
فرهنگــي و هویت بومی ،زباني ،قومي و مذهبي؛ تعلق و وفاداري
اقوام به هويت؛ اعتقاد به مســتكبربودن آمريكا و اسرائيل؛ اعتقاد
به مستکبربودن طاغوت؛ حمايت از مسلمانان و مظلومان جهان.

ارزشگذاری به
رعایت الگوهای
اسالمی و سنتی
در خانواده

پايبندي به سنتهاي خانوادگي؛ آشــنايي با جايگاه حقوق
خانواده در اجتماع؛ احترام به جايگاه زن درخانواده و جامعه؛ نبود
هرج و مرج در روابط زن ومرد و تشــخیص افراد محرم و نامحرم؛
حمايت و دســتگيري فرزندان نسبت به والدين هنگام نياز؛ صلة
ارحام (ارتباط با خويشــان درجة يك و دو)؛ رعايت احترام و ادب
متقابل درخانواده و در مقابل بزرگترها؛ جلب رضايت والدين.
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مؤلفه

شاخص عملیاتی

اهمیت به
نقش بنیادین
پدر و مادر و فرزندان
در خانواده

نقش مــادري به عنوان كانون مهــرورزي ،محبت ،عطوفت،
گرميدادن به خانواده؛ نقش پدري به عنوان آرامش و اطمينان
خاطرآوري براي خانواده؛ نقش همسری؛ زن و مرد برای یکدیگر؛
اطاعت فرزندان از والدين؛ نامگذاري نيكو براي فرزندان؛ همراهی،
همکاری وکمک به دیگران.

کسب
مهارت زندگی
درخانواده
توسط فرزندان

توانایی حل مســئله و کشــف رابطة منطقــی؛ ارتباط مؤثر
میانفردی؛ تفکر خالق و انتقــادی؛ خودآگاهی؛ توانایی مقابله
با هیجانــات مثبت و منفی؛ نگرش مثبت بــه زندگی و وقایع؛
ارزشگذاریبه مشــورتپذيري و انتخاب مناســبترین راهحل؛
همدلي؛ بهینهگذراندن اوقات فراغت؛ مطالعه؛ مسئوليتپذيري
و احســاس تعلق داشــتن؛ اعتدال و ميانهروي و روحية تحمل
و مدارا؛ بهداشــت و ســامت فردی؛ توجه به ورزش و سالمت
جسمی و روحی؛ توجه به محیط زیست و فضای سبز؛ نگهداری
و مراقب از محیط زیست و فضای سبز.

ارزشگذاری
به نهاد مدرسه
به عنوان
کانون تعلیموتربیت

احترام به تفکــر ،علم و پژوهش؛ اهتمام بــه یادگیری علم؛
پیروی از معلمین و اولیای مدرسه؛ برقراری رابطة مطلوب علمی
و اخالقی با همکالســیها و اولیای مدرســه؛ اهتمام به كشف
اســتعدادها و خالقيتها و تربيت نيروي انســاني؛ شناسایی و
حمايت از نخبگان علمي؛ آشنايي و رعایت قوانين مدرسه؛ رعایت
مقررات اجتماعی؛ مشــاركت در فعالیتهای گروهی؛ احساس
تعلق نســبت به مدرسه و کالس درس؛ آشــنایی با شیوههای
تقویت حافظه؛ راههای پرورش ذوق و تخیل در مدرسه؛ آموزش
مهارتهای گوشدادن ،ســخن گفتن ،خواندن؛ تقويت روحية
كنجكاوي؛ آشنایی با جایگاه معلم و احترام به ایشان.

ارزشهای عمومی
دینی و اخالقی

آشنایی با جایگاه و صفات خداوند؛ آشنایی با دستورات قرآنی
و اهمیت عمل به قرآن و سایر کتب دینی؛ آشنایی با اصول دین؛
آشــنایی با فروع دین؛ آشــنایی با ائمة معصومین و اولوالعزم به
ویژه نبی اکرم (ص)؛ ظهورامام عصر (عج)؛ اعتقاد به ارزشهایی
چون حرام و حالل؛ انفاق؛ عدالت؛ شجاعت؛ فداكاري؛ صداقت؛ و
جدانكاري؛ صبر و استقامت؛ ايثار و شهادتطلبي؛ عدم تجسس
و ســوءظن؛ حقطلبی؛ سادهزیستی؛ حیا و عفت؛ ارج نهادن به
کار و کوشش و تالش.
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هنجارهای دینی

حضور در مســاجد یا اماکن مذهبی؛ شــركت در مناسك و
شــعائر ديني؛ اقامة نماز؛ اذان و اقامــه؛ روزهگرفتن؛ دعاکردن؛
تالوت قرآن.

هنجارهای قانونی

پوشش مناســب و التزام به حجاب شرعی؛ احترام به حقوق
شــهروندي؛ حفظ حقوق اقليتهاي قومي؛ آشــنايي يادگيري
قوانين و مقررات؛ شناخت مجلس شورای اسالمی؛ خبرگان.

نمادهای ملی

نقشه و پرچم و نام ایران؛ سرود ملي؛ خليج فارس؛ پول ملی؛
تقویم ملی؛ معرفی و بیان اهمیت زبان و ادبیات فارسی؛ استفاده
از گفتارهای فارسی در قالبهای مختلف (ضرب المثل و شعر)؛
اماکن و میراث فرهنگی و گردشگری؛ شناخت مشاهیر و معرفی
اسطورهها؛ برگزاری جشنهای ملی؛ معرفی هنر و معماری ایرانی
و اسالمی.

نمادهای مذهبی

اماکن مذهبی؛ مساجد؛ خانة خدا؛ حرم امام رضا (ع)؛ مدینه
و کربال و ســایر نقاط مذهبی مســلمانان؛ بیرق و علم عزاداری؛
جشنهای مذهبی مثل نیمه شعبان ،غدیرخم؛ ابزارهای خاص
مذهبی مثل مهر ،سجاده ،تسبیح.

همان طور که درجدول  1مشاهده میشود 15 ،مؤلفه و  128شاخص عملیاتی تدوینشده بر اساس
شــاخصهای عملیاتی  -فرهنگی شورایعالی انقالب فرهنگی در این پژوهش ،در قالب  4خردهنظام
در نظریة پارســونز جایگذاری شــدهاند ..به این نحو که  11شاخص و  2مؤلفه به خردهنظام اقتصادی
(حدود  0/8از مجموع شاخصها) 19 ،شاخص و  4مؤلفه به خردهنظام سیاسی (حدود  0/15از مجموع
شاخصها) 46 ،شاخص و  4مؤلفه به خردهنظام اجتماعی (حدود  0/36از مجموع شاخصها) ،و 52
شاخص و  5مؤلفه به خردهنظام فرهنگی (حدود  0/41از مجموع شاخصها) ،اختصاص یافته است.
جامعة آماری شــامل شش کتاب فارسی بخوانیم در سال تحصیلی  1395-96بود که به روش تمام
شماری مورد بررسی قرارگرفتند .در این پژوهش «مضمون» به عنوان واحد ثبت و «کلمات یا نمادها»،
«موضوعات»« ،شــخصیتها» و «تصاویر» به عنوان واحدهای تحلیل در نظر گرفته شــدند .هولســتی
( )1385/1969در این زمینه میگوید :مضمون از جهات بســیاری مفیدترین واحد تحلیل محتواســت
و تقریب ًا این واحد در پژوهشهای مربوط به تبلیغات ،ارزشها ،اعتقادات و نظایر آن ضروری است.
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یافتهها

 مضامین مرتبط با خردهنظام اقتصادی :بر اساس جدول  2مضامین فرهنگی کتابهای فارسی در
قالب خردهنظام اقتصادی پارسونز در مؤلفة «اهتمام به خودکفایی و ایجاد روحیة سازندگی کشور» بسیار
بیشتر از مؤلفة «ترجیح ارزشهای انسانی بر ارزشهای مادی» است .همچنین در پایههای سوم تا ششم
هیچیک از مضامین فرهنگی مربوط به مؤلفة «ترجیح ارزشهای انســانی بر ارزشهای مادی» مالحظه
نمیشود .فراوانی مضامین فرهنگی در جمالت نیز دو برابر بیشتر از فراوانی موجود در تصاویر است.
جدول  .2مضامین فرهنگی کتابهای فارسی دبستان بر اساس شاخصهای شورایعالی انقالب فرهنگی در قالب خردهنظام
اقتصادی
شاخص
راهبردی

مؤلفهها در
شش پایه تحصیلی

خردهنظام اقتصادی

ترجیح
ارزشهای
انساني بر
ارزشهای
مادي

اهتمام به
خودکفایی و
ایجاد روحية
سازندگي
كشور

فراوانی کل

درصد
از بعد

درصد
از کل

فراوانی
در تصاویر

فراوانی
در جمالت

اول

2

5/56

0/11

0

2

دوم

13

27/08

0/59

4

9

سوم

0

0

0

0

0

چهارم

0

0

0

0

0

پنجم

0

0

0

0

0

ششم

0

0

0

0

0

اول

34

94/44

1/83

25

9

دوم

35

72/92

1/6

16

19

سوم

39

100

1/78

13

26

چهارم

7

100

0/25

0

7

پنجم

38

100

0/93

3

35

ششم

14

100

0/43

0

14

 مضامین مرتبط با خردهنظام سیاســی :بر اساس جدول  ،3مضامین فرهنگی کتابهای فارسی
دبســتان در قالب خردهنظام سیاسی پارسونز ،دارای بیشترین فراوانی در مؤلفة «وحدت ،یکپارچگی و
نفی از خودبیگانگی» و دارای کمترین فراوانی در مؤلفة «مشارکت سیاسی» است .همچنین در پایههای
دوم تا ششم هیچیک از مضامین فرهنگی مربوط به مؤلفة «مشارکت سیاسی» مالحظه نمیشود .فراوانی
مضامین فرهنگی در جمالت نیز شش برابر بیشتر از فراوانی موجود در تصاویر است.
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جدول  .3مضامین فرهنگی کتابهای فارسی دبستان بر اساس شاخصهای شورایعالی انقالب فرهنگی در قالب خردهنظام
سیاسی
شاخص
راهبردی

مؤلفهها درشش پایة
تحصیلی

اولویت
بخشیدن به
منافع ملی

التزام به
والیت فقیه

خردهنظام سیاسی
مشارکت
سیاسی

وحدت
و یکپارچگی
و نفی
ازخودبیگانگی

فراوانی
کل

درصد از بعد

درصد از کل

فراوانی در
تصاویر

فراوانی در
جمالت

اول

3

3/41

0/16

0

3

دوم

2

1/71

0/09

0

2

سوم

1

0/57

0/05

0

1

چهارم

0

0

0

0

0

پنجم

30

13/33

0/79

0

30

ششم

90

26/63

2/75

.

90

اول

18

20/45

0/97

9

9

دوم

4

3/42

0/18

2

2

سوم

5

2/84

0/23

1

4

چهارم

34

28/81

1/19

2

32

پنجم

9

4

0/24

1

8

ششم

3

0/89

0/09

1

2

اول

20

22/73

1/08

4

16

دوم

0

0

0

0

0

سوم

0

0

0

0

0

چهارم

0

0

0

0

0

پنجم

0

0

0

0

0

ششم

0

0

0

0

0

اول

47

53/41

2/53

24

23

دوم

111

94/87

5/08

0

111

سوم

170

96/59

7/70

77

93

چهارم

84

71/19

2/95

1

83

پنجم

186

82/67

4/92

12

174

ششم

245

72/49

7/49

17

228
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 مضامین مرتبط با خردهنظام اجتماعی :بر اساس جدول  ،4مضامین فرهنگی کتابهای فارسی
دبستان در قالب خردهنظام اجتماعی پارسونز ،دارای بیشترین فراوانی در مؤلفة «کسب مهارت زندگی در
خانواده توسط فرزندان» و دارای کمترین فراوانی در مؤلفة «ارزشگذاری به رعایت الگوهای اسالمی
و سنتی در خانواده» است .فراوانی مضامین فرهنگی در جمالت نیز بیش از شش برابر فراوانی موجود
در تصاویر است.
جدول  .4مضامین فرهنگی کتابهای فارسی دبستان بر اساس شاخصهای شورایعالی انقالب فرهنگی در قالب خردهنظام
اجتماعی
شاخص
راهبردی

مؤلفهها
درشش پایه تحصیلی

ارزشگذاری
به رعایت الگوهای
اسالمی و سنتی
در خانواده

خردهنظام اجتماعی

اهمیتدادن
به نقش بنیادین
پدر ،مادر و فرزندان
در خانواده

کسب
مهارت زندگی
در خانواده
توسط فرزندان
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فراوانی
کل

درصد
از بعد

درصد
از کل

فراوانی
در تصاویر

فراوانی
در جمالت

اول

16

1/37

0/86

8

8

دوم

52

3/22

2/38

11

41

سوم

8

0/55

0/36

2

6

چهارم

14

0/69

0/49

0

14

پنجم

15

0/55

0/40

3

12

ششم

87

4/94

2/66

0

87

اول

51

4/36

2/74

34

17

دوم

65

4/02

2/97

16

49

سوم

59

4/03

2/67

2

57

چهارم

79

3/90

2/77

0

79

پنجم

93

3/41

2/46

2

91

ششم

49

2/78

1/50

2

47

اول

570

48/68

30/66

353

217

دوم

980

60/68

44/85

183

797

سوم

777

53/04

35/17

170

607

چهارم

1246

61/56

43/75

231

1015

پنجم

1759

64/46

46/53

256

1503

ششم

913

51/82

27/90

48

865
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جدول ( .4ادامه)
شاخص
راهبردی

مؤلفهها
درشش پایه تحصیلی

خردهنظام اجتماعی

ارزشگذاری
به نهاد مدرسه
به عنوان
کانون
تعلیموتربیت

فراوانی
کل

درصد
از بعد

درصد
از کل

فراوانی
در تصاویر

فراوانی
در جمالت

اول

534

45/60

28/73

102

432

دوم

518

32/07

23/71

21

497

سوم

621

42/39

28/11

3

619

چهارم

685

33/84

24/05

13

672

پنجم

862

31/59

22/80

7

755

ششم

713

40/47

21/79

0

713

 مضامین مرتبط با خردهنظام فرهنگی :بر اســاس جدول  ،5مضامین فرهنگی کتابهای فارسی
دبستان در قالب خردهنظام فرهنگی پارسونز ،دارای بیشترین فراوانی در مؤلفة «ارزشهای عمومی دینی
و اخالقی» و دارای کمترین فراوانی در مؤلفة «نمادهای مذهبی» است .همچنین ،فراوانی ارائة نمادهای
مذهبی با توجه به افزایش پایة تحصیلی دارای ســیر تقریب ًا نزولی اســت .فراوانی مضامین فرهنگی در
جمالت نیز حدود چهار برابر ( 3/75برابر) بیشتر از فراوانی موجود در تصاویر است.
جدول  .5مضامین فرهنگی کتابهای فارسی دبستان بر اساس شاخصهای شورایعالی انقالب فرهنگی در قالب خردهنظام
فرهنگی
شاخص

مؤلفهها
در شش پایة تحصیلی

خردهنظام فرهنگی

ارزشهای
عمومی
دینی و اخالقی

فراوانی
کل

درصد از
بعد

درصد از
کل

فراوانی در
تصاویر

فراوانی در
جمالت

اول

102

15/79

5/26

33

69

دوم

105

26/45

4/81

7

99

سوم

223

42/16

10/10

25

198

چهارم

470

67/24

16/50

7

363

پنجم

484

61/19

12/80

2

482

ششم

793

68/48

24/24

6

787
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جدول ( .5ادامه)
مؤلفهها
در شش پایة تحصیلی

شاخص

هنجارهای دینی

هنجارهای قانونی

خردهنظام فرهنگی
نمادهای ملی

نمادهای مذهبی
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فراوانی
کل

درصد از
بعد

درصد از
کل

فراوانی در
تصاویر

فراوانی در
جمالت

اول

82

12/69

4/22

69

13

دوم

73

18/39

3/43

47

26

سوم

43

8/13

1/95

20

23

چهارم

9

1/29

0/32

1

8

پنجم

28

3/54

0/74

1

27

ششم

33

2/85

1/01

6

27

اول

291

45/05

14/99

291

0

دوم

49

12/34

2/24

49

0

سوم

69

13/04

3/12

69

0

چهارم

18

2/58

0/63

15

3

پنجم

0

00

0

0

0

ششم

11

0/95

0/34

11

0

اول

132

20/43

6/80

73

59

دوم

144

36/27

6/59

25

119

سوم

172

32/51

7/79

22

150

چهارم

202

28/90

7/09

40

162

پنجم

278

35/15

7/35

20

258

ششم

318

27/46

9/72

17

301

اول

39

6/4

2/01

16

23

دوم

26

6/55

1/19

7

19

سوم

22

4/16

1

7

15

چهارم

0

0

0

0

0

پنجم

1

0/13

0/03

0

1

ششم

3

0/26

0/09

1

2
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 مضامین به تفکیک پایههای دبســتان :بر اســاس جدول  ،6مضامین فرهنگی کتابهای فارسی
دبستان در قالب خردهنظامهای پارسونز ،دارای بیشترین فراوانی در پایة پنجم ابتدایی هستند .همچنین
در تمام پایههای شــشگانة دبســتان مضامین فرهنگی در قالب «خردهنظام اقتصــادی» دارای کمترین
فراوانی و در قالب «خردهنظام اجتماعی» دارای بیشترین فراوانی است.
جدول  .6مضامین فرهنگی کتابهای فارســی دبســتان بر اساس شاخصهای شــورایعالی انقالب فرهنگی درقالب
خردهنظامهای پارسونز به تفکیک پایه
خردهنظامها درکتاب های فارسی شش پایه

اول

دوم

سوم

درصد فراوانی

فراوانی

خردهنظام اقتصادی

1/85

36

خردهنظام سیاسی

4/53

88

خردهنظام اجتماعی

60/33

1171

خردهنظام فرهنگی

32/28

646

مجموع

100

1941

خردهنظام اقتصادی

2/20

48

خردهنظام سیاسی

5/35

117

خردهنظام اجتماعی

73/91

1615

خردهنظام فرهنگی

18/17

397

مجموع

100

2177

خردهنظام اقتصادی

1/77

39

خردهنظام سیاسی

7/97

176

خردهنظام اجتماعی

66/32

1465

خردهنظام فرهنگی

23/95

529

مجموع

100

2209
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جدول ( .6ادامه)
خردهنظامها درکتاب های فارسی شش پایه

چهارم

پنجم

ششم

درصد فراوانی

فراوانی

خردهنظام اقتصادی

0/25

7

خردهنظام سیاسی

4/14

118

خردهنظام اجتماعی

71/07

2024

خردهنظام فرهنگی

24/54

699

مجموع

100

2848

خردهنظام اقتصادی

0/93

35

خردهنظام سیاسی

5/95

225

خردهنظام اجتماعی

72/20

2729

خردهنظام فرهنگی

20/93

791

مجموع

100

3780

خردهنظام اقتصادی

0/43

14

خردهنظام سیاسی

10/33

338

خردهنظام اجتماعی

53/85

1762

خردهنظام فرهنگی

35/39

1158

مجموع

100

3272

توزیع مضامین در چهارخرده نظام :بر اساس جدول  ،7از مجموع16227مضمون فرهنگی به دست
آمده توســط تحلیل محتوای کتابهای فارســی دبســتان در قالب خردهنظامهای پارســونز ،خردهنظام
اقتصادی با  1/10درصد دارای کمترین فراوانی و خرده نظام اجتماعی با  66/35درصد دارای بیشترین
فراوانی مضامین فرهنگی است.
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جدول  .7مجموع مضامین فرهنگی کتابهای فارسی دبستان بر اساس شاخصهای شورایعالی انقالب فرهنگی در قالب
خردهنظامهای پارسونز
خردهنظام

فراوانی

درصد

خردهنظام اقتصادی

179

1/10

خردهنظام سیاسی

1062

6/54

خردهنظام اجتماعی

10766

66/35

خردهنظام فرهنگی

4220

26/01

کل

16227

100

اعتباریابــی یافتههــا :برای تأمین پایایی در این پژوهش نیز از پژوهشــگر دیگری به عنوان داور یا
کدگذار دوم اســتفاده شــد .به این نحو که پــس از آموزش چگونگی کدگــذاری و روند انجام تحلیل،
ایشــان بیش از نیمی از کتابهای بخوانیم را به صورت مجزا کدگذاری کرد .ميزان همبستگي و توافق
حاصله ميان دو كدگذار(ساروخانی )1385 ،برابر با0/90مشاهده شد که بیانگر پایایی قابل قبول در انجام
پژوهش حاضر است.

بحث و نتیجهگیری
انتقال فرهنگ و اجتماعیکردن افراد از جمله موضوعاتی است كه همواره مورد
توجه انديشــمندان و برنامهریزان جامعه بوده اســت .زیرا یکی از عوامل محیطی
تأثیرگذار بر رفتار و منش افراد ،فرهنگ جامعه است .در واقع فرد و فرهنگ حاکم
بر جامعة او به گونهای درهم آمیختهاند که تجزیه و تفکیک فرد از قالب فرهنگی او
کاری مشکل مینماید (شــیخی .)1380 ،در این راستا نظریههای مختلفی در مورد
فرهنگ ،جایگاه و کارکردهای آن ارائه شده است .یکی از جامعترین نظریهها که به
عنوان چارچوب نظری این پژوهش نیز مورد اســتفاده قرار گرفت ،نظریة پارسونز
است .چون از یک طرف در نظریة پارسونز خردهنظام فرهنگی و کنشهای مربوط
به آن در باالترین و پیچیدهترین ســطح قرار دارد و به عنوان خردهنظامی مســلط بر
سایر خرده نظامهاست که عناصر گوناگون نظام اجتماعی را به هم پیوند می دهد .از
آنجا که خردهنظام فرهنگی بسیار نمادین و ذهنی است ،به آسانی ازیک نظام به نظام
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دیگر وارد میشود و انتقال فرهنگ انجام میگیرد.
از طــرف دیگر در شــاخصهای شــورایعالی انقالب فرهنگی کــه به منظور
مهندسی فرهنگی جامعه ایجاد شدهاند و به عنوان مالک جامعی برای هویتبخشی
و ترویج فرهنگ ایرانی-اســامی مورد توجه مســئولین هستند ،مضامین فرهنگی
دارای جایگاه بســیار برجســتهای است .در این زمینه کاوســی و هاشمی (،1390
ص )86.نیز بیان میکنند که چون درمان مشــکالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی
در نگاه فرهنگی و تربیتی نهفته است و نیازمند تغییر دیدگاه مدیران از زوایای فوق
به دریچههای فرهنگی است ،مشخصة بارز مهندسی فرهنگی نیز احاطة فرهنگ بر
حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است.
بخش عمدهای از ارزشها و فرهنگ حاکم بر جامعه توسط کتابهای درسی
زبــان آن جامعه به دانشآموزان دورة ابتدایی منتقل میشــود .زو و کانگ ()2009
با اســتناد به پژوهشهای متعدد معتقدند که زبان آینة فرهنگ اســت ،به نحوی که
افــراد قادرنــد فرهنگ یک ملت را در زبان آن ملت متجلی ببینند .برخی دیگر زبان
و فرهنگ را به کوه یخی تشــبیه میکنند که قســمت آشکار آن ،زبان به همراه جزء
کوچکی از فرهنگ برای همه آشکار است ،اما قسمت اعظم آن که در زیر آب پنهان
است ،شامل جنبههای پنهان فرهنگ میشود.
بر این اساس آنچه در این تحقیق نیز مورد توجه قرار داشت ،بررسی مضامین
فرهنگی موجود درکتابهای درســی زبان فارسی دورة ابتدایی بود که این مضامین
به طور جامع در شــاخصهای فرهنگی شــورایعالی انقالب فرهنگی مورد تأکید
قــرار گرفته بودنــد .نتایج حاصل از تحلیل محتوای کتابهای فارســی بخوانیم در
شــش پایــة دورة ابتدایی به طور کلی نشــان داد که :بســیاری از مضامین فرهنگی
شورایعالی انقالب فرهنگی یا درکتابهای درسی فارسی دورة ابتدایی مورد توجه
قرار نگرفتهاند یا بســیار کمرنگ ،ناقص و نامتــوازن در پایههای تحصیلی مختلف
به آنها توجه شــده اســت .این یافته با پژوهشهای انجام شــده توســط صالحی
عمران و شــکیباییان ( ،)1386منصوری و فریدونی ( ،)1388شــهیدی ،احمدی و
همــکاران( ،)1392فروتن( )1393و هاشــمی و قربانعلیزاده ( ،)1393ایشــانی و
حاجی حســین ( ،)1396صالحــی عمران و همکارانــش ( )1397و نفر ،فاطمی و
همکاران( )1398همسو است.
همچنیــن ،از  128شــاخص عملیاتی فرهنگی شــورایعالی انقالب فرهنگی،
 8درصــد به خردهنظام اقتصــادی 15 ،درصد به خردهنظام سیاســی 36 ،درصد به
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خردهنظام اجتماعی و  41درصد به خردهنظام فرهنگی اختصاص داده شــده است.
امــا مضامین منعکسشــده درکتابهای درســی به ترتیب  1درصد بــه خردهنظام
اقتصــادی 6 ،درصد به خردهنظام سیاســی 66 ،درصد به خردهنظام اجتماعی و 26
درصد به خردهنظام فرهنگی اختصاص داده شدند .بنابراین نه تنها توازنی در ارائة
شــاخصهای مورد نظر مشاهده نمیشــود ،بلکه به نظر میرسد کتابهای فارسی
دورة ابتدایی در درجة اول بیشــتر بــه مضامین اجتماعی به جای مضامین فرهنگی
توجــه داشــتهاند .از یافتههای قابل تأمل دیگری که از این پژوهش به دســت آمد،
توزیع نامناســب مضامین شورایعالی انقالب فرهنگی در قالب تصاویر و جمالت
کتابهای فارسی دبستان است.
در واقع در مورد تمام خردهنظامها« ،جمالت» حامل مضامین مورد نظر ،چندین
برابر بیشــتر از«تصاویر» هســتند .اما با توجه به اینکه بسیاری از مفاهیم و مضامین
انتقال داده شده نیز انتزاعی هستند و دانش آموزان دبستان از نظر رشد در مرحلهای
قرار دارند که بیشــتر از تصاویر میآموزند ،بازنگری در تصویرگری و اســتفاده از
تصاویر درکتابهای فارســی برای انتقال مضامیــن فرهنگی ،ضرورتی انکارناپذیر
دارد .پیترسون )2016( 18در این زمینه میگوید :امروزه بسیاری از ناشران کتابهای
درســی تنها 30درصد از فضای یک صفحة کتــاب را به متن اختصاص میدهند و
معتقدند ،در هر صفحه حتم ًا از تصویر نیز باید اســتفاده شــود .زیرا نه تنها تصاویر
تأثیر قابل توجهی در درک محتوای متن کتابهای درسی دارند ،بلکه پرورش سواد
دیداری 19نیز مهارت مهمی اســت که باید در دانشآموزان رشــد یابد .اســتفاده از
تصاویر آموزشــی درکتابهای درســی نه تنها به فهم بیشتر دانشآموزان از مطلب
منجر میشود ،بلکه رشد ارزشهای اخالقی (گانگر و گازل ،)2017 ،20مهارتهای
تفکر و تفسیر مطلب (یاپیسی ،)2016 ،برانگیختن به یادگیری و دستیابی به اهداف
آموزشی (کاتسیولدیس )2010 ،21توسط دانشآموزان را نیز به دنبال دارد و با سبک
یادگیری بسیاری از آنها همسو است (ساهن و سکر.)2016 ،22
همچنین در یک بررسی دقیقتر که ناظر بر خردهنظامهای پارسونز بود ،مالحظه
شد که:
الف) در بعد یا خردهنظام اقتصادی هریک از دو مؤلفة مورد بررسی ،سهم اندکی
در انتقال پیامهای اقتصادی به دانشآموزان داشتند .به این نحو که مضامین مربوط
به مؤلفة «ترجیح ارزشهای انســاني بر ارزشهای مادي» با 15مورد ( )0/09%و
مؤلفة «اهتمام به خودکفایی و ایجاد روحية سازندگي كشور با 164مورد ()1/01%
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ســهم بسیار ناچیزی در انتقال پیامهای اقتصادی شــورایعالی انقالب فرهنگی
دارد.
این امر در حالی است که از یک طرف رهبر معظم انقالب به موضوع اقتصاد
و اقتصاد مقاومتی نگاه ویژهای دارند و آمادگی دانشآموزان برای ورود به جامعه و
عرصة اقتصادی از وظایف مهم نهاد آموزشوپرورش به شمار میرود که آموزش
صحیــح آن از پایههای اولیة تحصیلی امری ضروری به نظر میرســد .از طرف
دیگر ،به رغم اهمیت شــاخصهایی همچون گرايش به مصرف كاالهاي داخلي،
پرداخت مالیات ،احترام به كارآفرينان و صنعتگران مولد ،خودكفايي در صنعت و
كشاورزي ،مشاركت و تعاون در توسعة اقتصاد ملي ،درستكاري درحوزة كسب
و كار ،الگوي مصرف (سادهزيســتي و قناعت) ،نفي رفاهطلبي و مصرفزدگی اما
هیچ مصداقی درمورد آنها درکتابهای فارسی مورد بررسی وجود ندارد.
ب) در بعد یا خردهنظام سیاسی ،از میان چهار مؤلفة مورد بررسی ،مؤلفة «اولویت
بخشیدن به منافع ملي» با 126مورد ( ،)0/78%مؤلفة «التزام به واليت فقيه» با 73
مورد ( ،)0/44%مؤلفة «مشــاركت سياسی» با 20مورد ( )0/12%و مؤلفة «وحدت
و يكپارچگــي ،نفــي خودباختگي در برابر بيگانگان» با  843مــورد ( ،)5/13%از
مجموع  16227مضمون به دست آمده را به خود اختصاص دادهاند .اهمیت توجه
به این یافته از آن نظر اســت که دورة ابتدایی آغاز ترویج روحیة مشارکتجویی
در دانشآمــوزان اســت .از ایــن رو دانشآموزان در مدرســه بــه آمادگی برای
مشارکتهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دست مییابند.
همچنین ،آموزش مشــارکت در فعالیتهای ســازمانیافتة مدرسه ،به توسعة
مهارتهای زندگی دانشآموزان ،مانند حل مســئله ،مدیریت زمان ،تعیین هدف،
تصمیمگیری و مهارتهای رهبری منجر میشود (پتگیتر .)2013 ،23نتایج پژوهشی
ش ( )1391نیز در این زمینه مؤید آن است که دربارة سیاست
ســعیدی و قرآنکی 
اجتماعی به صورت منســجم و هدفمند درکتابهای درســی بحث نشــده و به
ارتباط و انســجام موضوعات مختلف سیاســت اجتماعی وتأثیر متقابل آنها بر
یکدیگر اهمیتی درخور داده نشده است.
ج) در بعد یا خردهنظام اجتماعی ،مؤلفة «ارزشگذاری به رعایت الگوهای اسالمی
و سنتی در خانواده» با 192مورد ( ،)1/18%مؤلفة «اهمیتدادن به نقش بنیادین پدر
و مادر و فرزندان در خانواده» با  396مورد ( ،)2/44%مؤلفة «کسب مهارت زندگی
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در خانواده توســط فرزندان» بــا  6246مــورد ( )38/49%و مؤلفة «ارزشگذاری
به نهاد مدرســه به عنــوان کانون تعلیموتربیت» با  3933مــورد ( )24/24%از کل
مضامیــن را به خود اختصاص دادهاند .در واقع کســب مهارتهای زندگی برای
دانشآموزان ،نقش پررنگتری را در میان سایر مضامینی که به دانشآموزان منتقل
میشــود ،ایفا میکند .نتایج پژوهشــی مایر و وندینگر )2016( 24نیز نشان داد که
«برنامةه درســی» و «فرهنگ حاکم بر آموزش در مدرســه» فرصتهایی را برای
ارتقاءی مهارتهای زندگی دانشآموزان فراهم میکند.
د) در مورد بعد یا خردهنظام فرهنگی ،مؤلفة «ارزشهای عمومی دینی و اخالقی»
با  2177مورد ( ،)13/42%مؤلفة «هنجارهای مذهبی» با  268مورد ( ،)1/65%مؤلفة
«هنجارهــای قانونی» با  438مورد ( ،)2/70%مؤلفة "نمادهای ملی» با  1246مورد
( )7/68%و مؤلفة«نمادهای مذهبی» با  91مورد ( )0/56%حضور داشته است .دو
نکتة قابل توجه در مورد یافتههای مربوط به خردهنظام فرهنگی آن است که:

او ًال هرچند سالهای ابتدایی آموزش برای ایجاد هویت ملی در دانشآموزان
بســیار اهمیت دارد ،اما مضامین دو مؤلفة «نمادهای ملی» و «هنجارهای قانونی»
از میان بیش از 16هزار پیام ،ســهم کوچکی در زمینة توجهداد ن دانشآموزان به
هویــت ملی دارد و چنین یافتهای با یافتههای پژوهشــی منصــوری و فریدونی
( )1388و محمودی ( )1390همسو است.

دوم اینکه هر چند نتایج پژوهشی متعددی نشان میدهند ،آموزشهای مذهبی
به شــکلگیری نوعی خودآگاهی مذهبی در دانشآموزان منجر میشود ،به نحوی
کــه از یک طــرف رفتارهای اخالقی آنها را هدایت خواهد کرد و از طرف دیگر
آموزش در ســایر ابعاد رشــدی دانشآموزان ،مانند بعــد عقالنی ،هنری ،فیزیکی
وفرهنگــی ر انیــز به دنبال دارد (مینی ،)2014اما نارســایی قابل توجهی در زمینة
آموزش مؤلفههای «هنجارهای مذهبی» و «نمادهای مذهبی» نیز مالحظه میشود.
در مجموع بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود:
 .1با توجه به اینکه بســیاری از داستانهای مطرحشده در شش پایة ابتدایی ،به
خصــوص در بخشهای بخوان و بیندیش و یا روانخوانیها ،داســتانهای
روایی و تکبعدیاند ،اما داستانهایی که در کتب بزرگانی چون نظامی ،سعدی،
و نیــز در کتابهایی مثل قابوسنامه و  ...حکایت شــدهاند ،دارای محتوایی
بســیار غنی و چند بعدی هستند و بیشتر میتواند پوششدهندة شاخصها و
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تحلیل محتوای کتابهای فارسی دورۀ ابتدایی بر اساس شاخصهای شورای عالی انقالب فرهنگی

اهداف مطرحشــده در دورة ابتدایی و نیز شاخصهای شورایعالی انقالب
فرهنگی باشــد ،از این رو پیشنهاد میشود داستانهای کهن ایرانی که عمدت ًا
محتوایی چندبعدی دارند ،بیشــتر مورد اســتفاده قرارگیرند .به نظر میرسد،
همراستا با عملیاتیشــدن این پیشنهاد ،مسائل مهمی همچون مشارکتهای
اجتماعی ،سیاســی ،وحــدت ،هویت ملی و دینی نیز درکتابهای فارســی،
پررنگتر خواهد شد.

 .2از آنجــا که برای انتقال مضامین فرهنگی ،در مجموع از جمالت نســبت به
تصاویر بیش از پنج برابر بیشتر استفاده شده است ،در حالی که دانشآموزان
این دورة تحصیلی بیشــتر از عینیات و تصاویر میآموزند ،پیشــنهاد میشود
تصویرگری و استفاده از تصاویر در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 .3این پژوهش توســط روش تحلیل محتوا و بر اســاس متن کتابهای درسی
انجام شــد .از اینرو پیشنهاد میشــود در تحقیقی مشابه ،محققان به بررسی
دیدگاههــا و ادراک معلمــان و مدرســان در مــورد اهــداف دورة ابتدایــی،
شــاخصهای شــورایعالی انقالب فرهنگی ،و نقش خود در تحقق آنها بر
اســاس کتابهای درســی بپردازند .زیرا یکی از الزامات اساسی در راستای
جامعهپذیرکــردن صحیح دانشآموزان ،برخورداری از معلمانی اســت که از
دیدگاه روشــنی در مورد اهــداف دورة ابتدایی ،مفاهیم کتابهای درســی،
شــاخصهای فرهنگی و نقش خود در تحقق آنها برخوردار باشند .در واقع
چه بسا کتابهای درســی کام ً
ال منطبق با شاخصهای شورایعالی انقالب
فرهنگی تدوین شــوند ،ولی ناآگاهی و صالحیت ناکافی معلمان دبســتان به
آموزش نامطلوب آنها منجر شود .ا بر عکس ،معلمانی که از درک روشن و
صحیحی در مورد جامعهپذیری اســامی و ایرانی دانشآموزان برخوردارند،
با استفاده از کتابهای درسی موجود بتوانند به ایفای نقشی مطلوب در این
زمینه بپردازند.
در این راستا ،استیواستاوا )2015( 25نیز بیان میکند« :هرچند مؤسسات آموزشی
وظیفــة انتقال فرهنــگ را برعهده دارند ،اما چون در رأس این مؤسســات معلمان
مهمترین نقش را دارند ،چنانچه آنها از چگونگی فرهنگ ملی خود آگاه نباشــند،
در انجام رســالت خویش مبنی بر انتقال صحیح فرهنگ به دانشآموزان با شکست
مواجه خواهند شد».
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Abstract
The purpose of this study was to examine the quota of cultural components in
the content of elementary Farsi textbooks. Supreme Council of the Cultural
Revolution indexes in forms of Parsons Sub-Systems Theory were used as a
theoretical framework. First, indexes were categorized based on Parsons Theory in four sub-systems including: social, cultural, political and economic systems. Farsi textbooks were, then, examined via quantitative content analysis.
Sample population was all six textbooks of Reading Farsi in the academic year
2015-2016. Out of pages analyzed, 16227 cultural constructs were revealed,
66% social, 26% cultural, 6% political and 1% economic constructs. Therefore, priority of the content of elementary Farsi textbooks is given to social and
cultural concepts. In order to determine the validity of the data, a second coder
was asked to conduct the analysis for more than 50% of the data. The degree of
the agreement between the two stages of coding was 0/90.
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