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هــدف ایــن مطالعه تحلیل محتوای کتابهای دوره متوســطه اول ،برحســب میزان توجه به
مؤلفههای ســرمایه فرهنگی بود .این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و با توجه به ماهیت آن
از روش تحقیق تحلیل محتوا اســتفاده گردید .جامعه آماری شامل محتوای تمام کتابهای دوره
متوســطه اول در ســال تحصیلی  95-96بوده و برای نمونه ،کتابهای پیامهای آسمانی ،فارسی،
تفکر و ســبک زندگی و مطالعات اجتماعی در پایههای هفتم ،هشــتم و نهم به روش نمونهگیری
هدفمند انتخاب شــدند .ابزار تحقیق ،شامل سیاه ه تحلیل محتوای محقق ساخته سرمایه فرهنگی
برحسب نظریه بوردیو بود که برای برآورد روایی سیاهه تحلیل ،از روایی محتوایی استفاده شد و
پایایی آن نیز از طریق روش اسکات برابر  89/54درصد محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها
نیز از ســنجش فراوانی وروش آنتروپی شانون استفاده گردید .یافتهها نشان داد که مؤلفه سرمایه
فرهنگی نهادینه از کمترین میزان توجه و در مقابل ،ســرمایه فرهنگی عینیتیافته و تجسمیافته از
توجه باالیی برخوردارند و ســهم مؤلفه عینیتیافته از همه بیشتر است .در فرجام مقاله براساس
نتایج حاصل ،پیشنهادهای الزم ارائه گردید.
واژگان کلیدی:
سرمایه فرهنگی ،کتابهای درسی ،دوره متوسطه اول ،تحلیل محتوا

تحلیل محتوای کتابهای دوره
متوسطه اول برحسب میزان توجه به
مؤلفههای سرمایه فرهنگی در سال
تحصیلی95-96
محمد حرفتی سبحانی لیل آبادی

کارشناسارشد برنامهریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
mherfatisobhani@gmail.com
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مقدمه و بیان مسئله

یکی از مباحثی که انســانها در تمام دوران عمر خویش جهت تداوم بقا و تعالی حیات،

خود را نیازمند آن میدانند مســئله ارتباطات با دیگر افراد اســت .مســلماً هر مجموعه
انسانی که بهصورت تصادفی در یکجا گرد هم آمده باشد نمیتوانند در خدمت هدف فوق

برآید مگر آنکه در بســتر یک واحد مشخص تحت عنوان اجتماع یا جامعه انسانی سبب

تسهیل مراودات و پیوستگی میان انسانها گردد .دو اصطالح فرهنگ و جامعه همپوشانی

گستردهای با یکدیگر دارند .فرهنگ آیینه تمامنمای الگوهای رفتاری آموختهشده و مشترک
اعضای جامعه است و جامعه به نظام روابط متقابلی اطالق میشود که افراد دارای فرهنگ
مشترک را به هم پیوند میدهد( .گیدنز و کارن )1393 ،1در دهههای اخیر ،دغدغههای
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توســعه اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی در میان جوامع ،موجب گردیده است که مقوله
فرهنگ با مفهوم سرمایه درآمیزد و باعث پیدایش اصطالح نوین سرمایه فرهنگی 2شود.

بهاعتقاد صاحبنظران توســعه ،سرمایه فرهنگی خود شاخصی از توسعه فرهنگی بهشمار

میرود و فرســایش یا فقدان آن تأثیری منفی بر هویت اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه

و بهویژه جوانان و نوجوانان خواهد گذاشت( .نیازی و کارکنان)1386 ،

در حال حاضر ،با توجه به شــرایط سیاســی و اجتماعی کشور و تحرک فنّاوریهای

نوین اطالعاتی و شــبکههای اجتماعی مجازی ،جامعه و فرهنگ ایران نیز در حال تجربه

کردن نوعی دگردیســی اســت که پیامدهای متعددی نیز برای فرهنگ جوانان ایرانیها

بهدنبال داشــته و سبب تقلیل شــدید انباشت فرهنگی کشور در برابر مسخ فرهنگهای
غربی وارداتی شده است .حال آنکه سرمایه فرهنگی در افزایش آگاهی از آیینها ،باورها،
دانشها و هنرها مؤثر بوده و موجبات شناسایی عوامل پیوند جامعه میگردد .این سرمایه
در بازتولید دیگر ســرمایهها نیز نقش داشــته و موجبات رشد فکری و نیز پویایی جامعه

میگردد .میزان بهرهمندی از سرمایه فرهنگی نوع رفتار جامعه را مشخص کرده و وجود
آن نشان از توسعه جامعه دارد( .نیازی و کارکنان )1386 ،به همین دلیل سیاستگذاران

فرهنگی باید شــناخت کاملی از این سرمایه داشته و منابع مورد نیاز آن را در کتابهای
درسی بگنجانند .مراجعه به اسناد باالدستی از جمله قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه
( )1391و سند تحول بنیادین ( )1390نشاندهنده تأکید برنامهریزان کشور بر پرورش
1. Giddens & Karen
2. Cultural Capital

تحلیل محتوای کتابهای دوره متوسطه اول بر ...

سرمایههای فرهنگی 1است که همین امر بر لزوم همکاری و هماهنگی دستگاههای متولی
فرهنگ جامعه صحه میگذارد.

از بین نهادها موجود در جامعه بهاعتقاد کارشناسان ،چهارنهاد از سایر نهادها اثرگذارتر

و مؤثرترند که عبارتاند از .1 :خانواده؛  .2مدرسه؛  .3رسانه و  .4گروه همساالن( .ذبیحی،

 )172 :1393بیشــک یکی از نهادهای مهم این در مقیاس خرد ،مدرســه و در مقیاس
کالن دســتگاه تعلیم و تربیت کشور میباشــد ،چرا که آموزش و پرورش ،بهمعنی اعم،

مترادف است با جامعهپذیری؛ یعنی فراگردی که افراد از طریق آن به یادگیری نقشها،
قواعد ،روابط و بهطور کلی ،فرهنگ جامعه خود میپردازند( .عالقهبند )1393 ،ازهمینرو
ضرورت تدابیر و برنامهریزیهای اصولی در نهاد آموزش و پرورش جهت بازشناسی و ارتقاء

سرمایههای فرهنگی بهعنوان نتایج آموزشی ـ تربیتی ،بیش از پیش ،آشکار میگردد .با

عنایت به اهمیت پرورش ســرمایه و فرهنگی ،وجوب نهاد آموزشی که بتواند به انتقال و

درونیسازی مؤلفهها و هنجارهای مزبور ،بپردازد روشن میگردد که این مهم نیازمند یک
برنامه درسی کارآمد است ،چرا که برنامه درسی به محتوای رسمی و غیررسمی ،فرآیند،

محتوا ،آموزشهای آشکار و پنهانی اطالق میشود که بهوسیله آنها فراگیر تحت هدایت

مدرسه ،دانش الزم را بهدست میآورد ،مهارتها را کسب میکند وگرایشها و ارزشها و
قدرشناســیها را در خود تغییر میدهد( .ملکی )32 :1393 ،محتوا یکی از عناصر اصلی
برنامه درسی محسوب میگردد و در مدلهای گوناگون برنامه درسی کارایی و اثربخشی
یادگیری تا حد زیادی به نوع محتوا بستگی دارد( .اسفیجانی و دیگران )1387 ،در نظام

آموزش و پرورش ایران ،در حال حاضر ،متمرکز بودن نظام برنامهریزی درســی ،ســبب
شــده است که کتابهای درسی ،بهعنوان شــاخص اصلی محتوا مورد عرضه قرارگیرند

(سبحانینژاد و دیگران )80 :1394 ،و این واقعیت ،پژوهشگران و متخصصان برنامهریزی
درسی را بر آن داشته است که محتوای کتابهای درسی را با توجه به چالشها وحوزههای

گوناگون اجتماعی و فرهنگی مورد تأمل قرار دهند.

علیرغم بررسیهای فراوان پژوهشگر در بازه مطالعاتی که پیشتر به حضور مؤلفههای

سرمایه فرهنگی در کتابهای درسی پرداخته باشند تا زمان نگارش اثر حاضر ،تحقیقاتی
 .1در ســند تحول بنیادین در بخش مهمترین مظاهر توجه به جنبه اجتماعی تربیت و گســترش و
ارتقای تجارب متراکم بشــری ،به سرمایه فرهنگی اشاره شده است (صفحه  )144همچنین در کنار
پیامدهای اجتماعی تربیت از ســرمایه فرهنگی در کنار ســرمایه اجتماعی و سرمایه معنوی بهعنوان
ابزار پیشرفت جامعه صالح و پیشرفت مداوم آن یاد شده است( .صفحه )152
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که موضوع یاد شــده را بررسی کرده باشند یافت نگردید .این در حالی است که ادگرتن
و رابرتز )2014( 1و بویون 2و همکاران ( )2012بر حضور مؤلفههای سرمایه فرهنگی در

برنامه درسی تأکید دارند .بنابر آنچه گفته شد ،سؤال عمده پژوهش عبارت است از اینکه

آیا در محتوای کتابهای دوره متوسطه اول به مؤلفههای سرمایه فرهنگی توجه شده است؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

برای فرهنگ ،تعاریف گوناگونی ذکر شــده است .فرهنگ را میتوان مجموعهای پیچیده

از عادات ،سنتها ،اعتقادات ،ارزشها و نظرات مشترک دانست که انسانها را به یکدیگر

پیوند میدهد .وجود یک فرهنگ نظاممند در سطح جامعه سبب میگردد که افراد جامعه
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با یکدیگر احساس یگانگی کنند و از درون ،خود را به رعایت الگوهای عمل (هنجارهای)
آن جامعه ملزم بدانند( .تریاندیس )1391 ،3بهموازات تعریف فرهنگ واژه سرمایه ،تأکید

بر این امر دارد که مولد است و بهواسطه آن میتوان ارزشی خلق کرد ،کاری انجام داد،
به هدفی نائل شد( .نیازی و کارکنان )1386 ،بهتعبیری دیگر ،سرمایه عبارت از هر گونه

ذخیره ارزشی که کنش را تسهیل میکند( .والدستورم 4و دیگران)2008 ،

ســرمایه فرهنگی از نظر بوردیو به تمرکز و انباشــت انواع مختلف کاالهای فرهنگی،

توانایی در اختیار گرفتن این کاالها و همچنین اســتعداد و ظرفیت افراد در شــناخت و

کاربرد کاالهای فرهنگی اشاره دارد( .ترابی و افروغ )169 :1389 ،بهعبارت دیگر از نظر

بوردیو سرمایه فرهنگی عبارت است از شناخت و ادارک فرهنگ و هنرهای متعالی ،داشتن

ذائقه خوب و شــیوههای عمل متناسب( .باینگانی و کاظمی )9 :1389 ،سرمایه فرهنگی
را میتوان مجموعهای از روابط ،معلومات ،اطالعات و امتیازات دانست که فرد برای حفظ

کردن یا بهدســت آوردن یک موقعیت اجتماعی از آن استفاده میکند( .صالحی امیری،

 )1391نگاه اســمیت 5به ســرمایه فرهنگی ،متوجه منش عادتی آن است و آن را شامل
ابعــادی هم چون دانش عینی درباره هنرها و فرهنگ ،ســلیقهها و ترجیحات فرهنگی،

ویژگیهای صوری (مانند داشــتن مدارج دانشــگاهی و گذراندن آزمونهای موسیقی)،
مهارتهای فرهنگی (مانند توانایی نواختن آالت موســیقی و نوشــتن کتاب) و توانایی
1. Edgerton & Robert
2. Byun & Etal
3. Triandyis
4. Walstrom
5. Philip Smith

تحلیل محتوای کتابهای دوره متوسطه اول بر ...

تمییز و تشــخیص خوب و بد میداند( .اسمیت )224 :1384 ،از نظر دومایس)2006( 1
ســرمایه فرهنگی عبارت است از شایستگیهای زبانی و فرهنگی و داشتن دانشی درباره

طبقات باال .ســولیوان ،)2001( 2سرمایه فرهنگی را در دو شکل مهارتهای شناختی ـ

آموزشی و مشــارکت در هنرهای اشرافی دستهبندی میکند که مهارتهای شناختی ـ
آموزشی ،گونهای از شکل مشارکت در حوزه فردی بهشمار میرود که هدف آن ترویج و
توسعه منابع فکری است ،در حالیکه مهارت مشارکت در هنرهای اشرافی نظیر شرکت

در کنســرت و تئاتر و نمایشــگاه در یک حوزه عمومی انجام یافته و هدف آن برقراری
ارتباط بین فردی میباشــد .وی بعد فردی سرمایه فرهنگی را متمایل به سرمایه انسانی

و بعد اجتماعی سرمایه فرهنگی را متمایل به سرمایه اجتماعی میداند.

در صورتیکه دسترسی به سرمایه فرهنگی بهصورت برابر باشد سرمایه فرهنگی میتواند

کارکردهای زیر را داشــته باشد :دسترسی بیشتر اعضای جامعه به منابع معرفتی ،بسط
خردگرایی در عرصههای مختلف زندگی ،باال بودن سطح مشارکت همگانی در تولیدات و
خالقیتهای علمی و فرهنگی ،سریعشــدن تغییرات اجتماعی ،گسترش دانشهای نوین

و گســترش گردش اطالعات افقی و عمودی و رشد شخصیتی برای بیشتر افراد جامعه.

ال فقدان ســرمایه فرهنگی و نیز عدم تعادل در توزیع
(زلفعلیپور و آقایی )1393 ،متقاب ً

سرمایه فرهنگی نقش اساسی در ایستایی جامعه و اختالل در هویت جمعی ایجاد میکند.
(نیازی و کارکنان)1386 ،

مفهوم ســرمایه فرهنگی پس از نیمه دوم سده بیستم ،در حوزه جامعهشناسی غرب

رواج یافت و برخالف سایر گونههای سرمایه که در سیر تحوالت خود پیشینهای طوالنی

دارند ،کمتر از نیم قرن از عمر آن میگذرد .بوردیو ،نخســتین فردی بوده اســت که به

خلق و تکامل این مفهوم همت گماشت و تمام پژوهشهای بعدی بهنوعی بازتابدهنده
و اصالحکننده دیدگاههای او بهشمار میآیند .وی ضمن تفکیک سرمایه فرهنگی به سه
مؤلفه ،اصطالحاتی چون میدان ،عادت واره و بازتولید را در حوزه سرمایه فرهنگی عرصه

میدارد.

بوردیو در آثارخود ،ســرمایه فرهنگی را به سه بخش متجسد ،عینیتیافته و نهادینه

شده تقسیم کرده است این مؤلفهها عبارتاند از:

1. Dumais
2. Sullivan
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 .1سرمایه تجســمیافته یا متجسد :این شاخه از سرمایه فرهنگی که به نوعی هسته

درونی آن محســوب میشود ،به نهادینه سازی تمایالت و خواستهها در افراد یک جامعه
ارتبــاط دارد و بر مجموعه قابلیتها و مهارتهای فرد داللت میکند و از ســوی قشــر
تأثیرگذار جامعه بهعنوان فرهنگ برتر تعبیر میشود( .الریو و وینینگر )2003 ،1انباشت

سرمایه فرهنگی در دوران کودکی مستلزم کنش تعلیم و تربیتی است و در مراحل سنی

بعد ،فرآیندهایی که در نظام آموزشــی بر روی کودکان صورت میگیرد ،سبب القای این

ویژگیهای فرهنگی در ســاختار شخصیتی کودکان میشود .به همین دلیل از معلمهای
ماهر برای حســاس کردن کودکان به تمایزات فرهنگی استفاده کنند( .شوارتز:1997 ،2

ی سرمایههای دیگر در جوامع فرهنگ مدار در این عرصه رقم
 )75چرا که زیربنای تمام 
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میخورد( .صالحیامیری)1391 ،

 .2سرمایه عینیتیافته :سرمایه فرهنگی عینیتیافته یکی از بدیهیترین و عینیترین

اشکال سرمایه فرهنگی است و بهطور خالصه تمامی اشیا و کاالهای فرهنگی و هر آنچه از

دایره ذهنیات به واقعیت و عینیات راه یابد ،در این حوزه جای میگیرد( .بوردیو و دیگران،

 )143 :1389سرمایه عینیتیافته در حقیقت تجلیات و آثار سرمایه متجسد است که در
ال مستقل ظاهر میشود( .روحاالمینی)1388 ،
شکل نمودهای کام ً

 .3سرمایه فرهنگی نهادینهشده :به امتیازات یا سرمایههای حاکی از عناوین کمیاب،

دســتاوردها ،تواناییها ،مهارتهای تحصیلی و غیر تحصیلی ،که بهصورت مدرک به فرد

ارائهشده و بهلحاظ قانونی به دارنده آن ارزش و پایگاه اجتماعی میدهد ،سرمایه فرهنگی
نهادینهشده اطالق میشــود( .الریو و وینینگر )2003 ،سرمایه فرهنگی نهادینهشده به
مدد قانون و مقررات نهادینهشــده حاصل میشود و به کمک ضوابط اجتماعی و بهدست

آوردن عنوانهایی مانند مدارک تحصیلی ،ورزشــی ،هنری و تصدیق حرفهای کار ،برای
افراد دارنده آن کســب موقعیت میکند ســرمایه فرهنگی نهادینهشده در حقیقت نوعی

رسمیت بخشیدن نهادی به سرمایه فرهنگی و عینی کردن سرمایه فرهنگی تجسمیافته
است( .بوردیو و دیگران)1389 ،

بوردیو برای تحلیل نقش سرمایه فرهنگی در موفقیتهای آموزشی و انتقال نسل به

نسل نابرابریهای اجتماعی از مفهوم بازتولید فرهنگی نیز استفاده کرده است .بهطور ساده،
1. Lareau & Weninger
2. Swartz

تحلیل محتوای کتابهای دوره متوسطه اول بر ...

انتقال هنجارها و ارزشهای فرهنگی از نسلی به نسل دیگر را بازتولید فرهنگی گویند .اما
از دیدگاه بوردیو بازتولید فرهنگی به مکانیسمهایی اطالق میشود که بهوسیله آنها تجربه

فرهنگی پذیرفتهشده جامعه در طول زمان که بیشتر از مجرای آموزش و پرورش رسمی
رخ میدهد ،استمرار یافته (روحانی )1388 ،و در اثر دخالت سیاستها و منافع دولت یا

طبقه مســلط در این فرآیند ،به دائمی کردن نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در میان

نسلها و مشروعیت بخشیدن به این سلسله مراتب کمک میکند( .سیلوا)87 :2005 ،1
نظریهپردازان بازتولید فرهنگی معتقدند که خانواده بهطور غیرمســتقیم ،به فرزندان

خود سرمایه فرهنگی معین و خلق و خوی خاصی را انتقال میدهند .این خلق و خوی،

نظامی از ارزشهای پیچیده و عمیقاً درونیشده است که نقطه شروع نابرابری در کودکان
میگردد( .ســاعی و دیگران )1394 ،برای کســانی که سرمایه فرهنگی خود را از طریق

خانواده بهدست نمیآورند ،مدرسه تنها مکانی است که میتواند فرهنگ را به آنها بشناساند

که در آنجا نیز بازتولید طبقات حاکم شکل میگیرد .بنابراین کودکان باید بهناچار فرهنگ
طبقات حاکم را بپذیرند( .شارعپور )1383 ،به اینترتیب میتوان مدارس را منعکسکننده

تجارب طبقه مسلط دانست( .المونت و الریو)1988 ،2

یکی دیگر از مفاهیم کلیدی نظریه ســرمایه فرهنگی مفهوم میدان فرهنگی 3اســت.

فضای فرهنگی یا میدان فرهنگی موقعیتی اســت کــه در درون آن ارزشها و قوانین از

نوع اقتصادی یا سیاسی یا آموزشی یا دینی میتوانند حاکم شوند و بر افرادی که در آن
میــدان ،قرار میگیرند تأثیر گذارنــد .این جهانهای کوچک یا میدانها ،جزئی از جهان

اجتماعی هستند که به شکل خودمختار عمل میکنند و هر کدام منافع ،مباحث ،قوانین
و اهداف خاص خود را دارند .میدانهای فرهنگی نخست توسط خود افراد جامعه ساخته

شــده و ســپس با مشخص شدن قواعد بازی و منطق عمل در رویاروییهای افراد جامعه

باعث پیدایش اثرات القایی فرهنگی و نوعی ســاختارشــناختی در افراد خواهند شد .در
واقع ضمن اینکه هر یک از ما محصول فضای اطراف خود هستیم ،هر یک بهنوعی فضای
اطراف خود را میسازیم( .تامپسون)69 :2008 ،4

بعد از مشــخص شدن تعریف میدان فرهنگی بهســادگی میتوان به تشریح مفهوم
1. Silva
2. Lamont & Lareau
3. Field of Culture
4. Thompson
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عادتواره پرداخت .بهاعتقاد بوردیو ،عادتواره ،مجموعه ترجیحات و خواستهها و کنشهای

آموختهشده و اکتسابی در وضعیتهای گوناگون توسط یک فرد در یک میدان فرهنگی

اســت که در طول زندگی خود براســاس ارتباط با محیطهای مختلف آنها را کســب و

درونی ساخته است .عادتواره سبب ایجاد یک طرحوارهشناختی یا ساختار ادراک پویا با
قابلیت انتقال بین نسلی در فرد میگردد و نوع ادراک فرد به جهان و عقاید شناختی او

را تکوین میبخشــد( .ادگرتن و رابرتز )2014 ،لذا یک رابطه تعاملی و نه مکانیکی میان

فرد و عادتواره برقرار میباشــد .و اینجاست که عادتواره ساختاری توصیف میشود که

هم خود توســط میدان فرهنگی ســاخته شده و هم باعث ایجاد ساختارهای ذهنی افراد
میشود( .اریکسون)41 :2008 ،1
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چون عادتوارهها از یکسو ساختاری است که خود ساختارهای دیگر را میسازد و از

سوی دیگر منبع فکری کنترلکننده افکار و رفتار انسان است ،والدینی که از سرمایههای
فرهنگی پایینتری برخوردارند ،سبب خلق عادتوارههای ضعیف در کودکان خود خواهند

گشــت و نهتنها انگیزه آموختن را از فرزندان خود میگیرند ،بلکه تواناییهای جسمی و

ذهنی برای آموختن را از فرزندان خود ،گرفته و تحت تأثیر قرار میدهند( .الریو و وینینگر،

 )2003از ســوی دیگر دانشآموزانی که ســرمایه فرهنگی بیشتری دارند بهتر میتوانند
قواعد بازی را رمزگشــایی کنند و بنابراین بهتر میتوانند به ســطوح باالتر تحصیلی راه

یابند( .سولیوان )2001 ،قواعد بازی که در یک فضای تعاملی میان والدین و کودکان مورد

مبادله و بحث قرار میگیرد و میتواند موضوعاتی نظیر آداب و شــیوه زیست ،موسیقی،
جشنهای ملی و سنتی و هویت و تاریخ و اسطورههای محلی و اهمیت حقوق شهروندی

را در برگیرد و بدینسان کودکان با یک سرمایه فرهنگی قوی وارد مدرسه خواهند شد.

(بوچمن)2002 ،2

آموزش و سرمایه فرهنگی

در مورد اهمیت آموزش ســرمایه فرهنگی نخست باید اشاره کرد که آموزش و یادگیری

در هــر جامعهای با فرهنــگ آن جامعه ارتباطی تنگاتنگ و متقابل دارند .بدینمعنی که
از یک سو فرهنگ را محصول آموزش قلمداد نمودهاند و از سوی دیگر فرایند آموزش را
1. Erickson
2. Buchmann
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متأثر از نظام معنایی ،ارزشها و هنجارهای موجود در یک جامعه تصور کردهاند( .آیتی و
خوشدامن )1391 ،فرهنگآموزی ،فرآیندی است که طی آن فرد از همان دوره طفولیت

و از طریق خانواده و سپس مدرسه ،مؤلفههای فرهنگی را درونی میسازد .نخستین رسالت

نهاد آموزش و پرورش در هرجامعه کمک به فرآیند فرهنگآموزی اســت .هر جامعهای
برای بقا و تداوم خویش به پدیده فرهنگآموزی نیاز دارد .چرا که هویت هر جامعه در گرو
تعلیم و تربیت است .پس بهنظر میرسد نهاد تعلیم و تربیت بهعنوان یک نهاد اجتماعی
مهمترین مسئول برای فرهنگآموزی بهحساب میآید( .شمشیری و شاهسنی)93 :1393 ،
همین جریان آرام ساخت سرمایههای فرهنگی بهصورت ناخودآگاه سبب شده است تا

بوردیو ،از مفهوم ناخودآگاه فرهنگی استفاده کند .که عبارت است از ایستارها ،گرایشها،

دانشها ،دستمایهها ،مسائل و کل نظام مقولههای ادراک و تفکر که توسط نظام آموزشی

ایجاد میشــود( .حسینزاده )75-76 :1388 ،مفهوم ســرمایه فرهنگی به ما در تشریح
این مســئله کمک میکند که چرا برخی از دانشآموزان ،بهســهولت میتوانند خود را به
فضای آموزشی حاکم بر مدارس رسانده و در ادامه در دانشگاهها پذیرفتهشده و در نهایت
به مدارج باالی آموزشــی ،دست یابند( .ســویدلر1986 ،1و سیرین )2005 ،2دیگراف 3و

همکاران ( )2000بر این باورند که مهمترین عنصر سرمایه فرهنگی ،اجتماعی کردن عناوین
معرفتی مخصوصاً مهارتهای زبانی و گرایشهای سطح باالیی نظیر عالقه به هنر ،موسیقی
کالســیک ،حضور در تئاتر و موزه و مطالعه ادبیات است .مدارس میکوشند ساختارهای

زبانشناختی و الگوهای مسلط حاکم بر اجتماع را در قالب محتوای برنامههای درسی ترویج

کنند .کودکان متعلق به طبقات باالتر ،با این فرهنگ مسلط بیشتر مأنوساند و در نتیجه
آنهــا در هنگام حضور در فضــای مدارس ،آن را بهعنوان یک مکان غریب تجربه نخواهند

کرد .وجود ذخایر تجربیات فرهنگی در منزل به آنها یاری میرساند که خود را با معلمان
سازگار کنند و این مشارکت باالی فرهنگی به بهبود عملکرد تحصیلی منجر خواهد شد.

در نقطه مقابل ،کودکانی که با اینگونه ساختار اجتماعی آشنایی نداشته باشند ،مدرسه

را بهعنوان یک محیط خصمانه تجربه خواهندکرد .چرا که مدارس بهصورت غیررســمی

از دانشآموزان میخواهند که با چنین ســرمایه فرهنگی وارد محیط مدرســه شــوند و

دانشآموزان طبقات محروم برای موفقیت تحصیلی ،باید نخســت خود را فرهنگزدایی
1. Swidler
2. Sirin
3. Degraaf & Etal
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کنند تا بتوانند فرهنگ جدید رسمی را بیاموزند( .المونت و الرئو )1988 ،به همین دلیل
اســت که میتوان ادعا کرد که موفقیت تحصیلی در حقیقت نتیجه سرمایهگذاری برای

باالبردن ســرمایه فرهنگی است( .الئورا و وینینگر )2003 ،استداللهای فوق ،را میتوان
در نقطه مقابل دیدگاه متعارف آموزش و پرورش مدرن دانســت که نیروی محرکه ارتقا
یا تنزل افراد در ساختار طبقاتی را تنها مرهون استعداد و تالشهای فردی میدانستند.
در سطحی باالتر افزایش سرمایه فرهنگی در میان کودکان و نوجوانان را میتوان بهمثابه

سرمایهگذاری ارزشمند برای کودکان بهعنوان والدین آینده تلقی نمود و این همان چیزی
است که بویون و همکاران ( ،)2012بهعنوان فعالیت ارزشمند نظام آموزشی کره جنوبی

در دهه  70میالدی ،به آن باور دارند چرا که تأکید بر سرمایه فرهنگی در نظام آموزشی
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با پشتیبانی رسانههای دیداری و شنیداری باعث گردید که شیوههای فرزندپروری والدین

دچار دگرگونی چشــمگیر شده و والدین نسلهای بعدی ،تمایل بیشتری برای مهندسی
آینده تحصیلی و شغلی فرزندان خود داشته باشند .عالوه بر این ،گفتگوها و تعامالت میان
فرزندان و والدین از حالت انضباط فیزیکی و دســتوری سنتی خارج گشته و موجب شده

نوعی تعامل و گفتگوهای آرام به همراه احترام و استدالل حکمفرما باشد .کودکان دارای

سرمایه فرهنگی باال پیگیری مطالبات مدنی و اجتماعی را از حقوق مسلم و فرهنگ معقول
میدانند و در مقابل ،کودکان با ذخیره سرمایه فرهنگی اندک ،گرایش بهنوعی انفعال دارند.

برنامه درسی و سرمایه فرهنگی

عمدتاً برنامه درسی ،قلب تعلیم و تربیت و نظام آموزشی محسوب میگردد و در هر مقطع
زمانی و هر جا که صحبت از یادگیری و آموزش به میان آمده میتوان بهصورت مســتتر
رد پای برنامه درســی را در اشکال و هویتهای گوناگون تشخیص داد .در بخش سرمایه

فرهنگی شــاهد رویکرد انتقال فرهنگی در برنامههای درسی هستیم که وظیفه مدرسه را
معرفی فرهنگ جامعه به دانشآموزان و آموزش نقشهایی میداند (مهرمحمدی)1394 ،

که در رویکرد محافظهکارانه هدف عمده تربیت شهروندی ،انتقال میراث فرهنگی و آنچه
ارزشمند تلقی میشود به نسل بعدی است که این امر بهواسطه ارتقای دانش و مهارتهای

بنیادین خواندن ،نوشتن و کسب نگرش وفادارانه و احترام به ارزشهای بنیادین صورتگرفته

است (فرمهینی )136 :1389 ،که بیشتر سرمایه فرهنگی را در محورهایی نظیر توجه به

آموزش زبان ،بیان زندگانی بزرگان ،الگوهای ملی میهنی ،توجه به پرچم و نمادهای ملی،
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استفاده از اسطورهها ،بیان تاریخ ملی ،مکانهای گردشگری ،موزهها وتوجه به نقش بزرگان

و صاحبنظران در گسترش علم متمرکز میبیند( .بویون و دیگران )2012 ،نظریات بوردیو
را میتوان در راســتای نظریهپردازان انتقال فرهنگی در برنامه درســی پنداشت ،چرا که
مدرسه را بهعنوان محل جامعهپذیر کردن دانشآموزان تلقی کرده و از برنامههای درسی

انتظار دارند ارزشها و فرهنگ جاری جامعه در ایشان درونی سازد .او اعتقاد دارد که هر

شخص با توجه به ابزار سرمایههای فرهنگی که دارد میتواند در موقعیت یا سطحی خاص
در فضای اجتماعی قرار بگیرد که با دیگری متفاوت اســت و بر این اســاس هر فراگیری

با توجه به زمینههای فرهنگی و اجتماعیاش بر تدوین برنامههای درســی و در نهایت بر
فرایند یادگیری تأثیرگذار است( .کرمی و دیگران )1391 ،اما شاید آنچه که در وهله اول

ســبب محدود شدن مفهوم سرمایه فرهنگی در برنامه درسی میشود این است که آن را

منحصرا ً ذائقه فرهنگی طبقه روشنفکر و مسلط تلقی نماییم ،در صورتی این تفسیر متعارض

با عقاید بوردیو محســوب میشود و موجب محدود کردن قلمرو کارایی سرمایه فرهنگی
میباشــد .سرمایه فرهنگی را میتوان بهمثابه جعبه ابزاری دانست که همراه داشتن آن و

مجهز بودن به آن ،سبب فراهم شدن ریزتعامل1های منطقی از فرد در موقعیتهای پذیرفته
شــده در جامعه میشــود .ترکیب این جعبه ابزار تا حد زیادی موقعیت فرد را در ساختار

اجتماعی تعیین میکند و نحوه ادراک او را از جهان مشــخص میکند( .الئورا و وینینگر،

 2003و ســویدلر )273 :1986 ،این جعبه ابزار بهصورت خالصه و موجز میتواند شامل

عادتوارهها ،مهارتهای شــناختی ،خواندن ،نوشتن ،ریاضیات ،حل مسئله و مهارتهای

رفتاری نظیر خودتنظیمی ،انگیزش پیشرفت و موارد نظیر آن باشد که برای موفقیتهای
شغلی و حرفهای ضرورت داشته (فرکاس )2003 ،2و نسل به نسل از طریق نهادهای رسمی
و غیر رســمی نظیر مدرسه و خانواده منتقل میشود .اما نکته مهم این است که مدارس،

پذیــرای کودکان از طبقات اجتماعی گوناگوناند و کودکان متعلق به طبقات متوســط و

باالی جامعه بهدلیل شــیوههای فرزندپروری والدیــن خود و تجهیز به مهارتهایی نظیر
استدالل و گفتگو از سرمایههای فرهنگی نسبتاً باالیی نسبت به کودکان طبقات پایینتر
برخوردارند ،به همین دلیل نظام آموزشی باید به عوض بازتولید تفاوتهای موجود بهطور
متوازن نسبت به ارتقای سرمایههای فرهنگی در همه طبقات اجتماعی اقدام نماید ،چراکه
1. Microinteractional
2. Farkas
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سرمایه فرهنگی باال منجر به یادگیری قواعد بازی در حوزه زندگی اجتماعی میگردد که

این مهم نیازمند همکاری معلمان و برنامهریزان درسی است( .ادگرتن و رابرتز)2014 ،

در اهمیت برنامههای درسی بر رشد سرمایههای فرهنگی ،دی ماجیو و موهر،)1985( 1

بر این باورند که کشورهایی میتوانند بر افزایش سطح سرمایه فرهنگی در جوامع خویش
اقدام نمایند که در مراحل تدوین و انتخاب شیوه برنامه درسی خود ،به آن توجه نمایند و
از همان دوران آغاز تحصیل ،بهصورت هدفمند به پررنگسازی مقولههای فوق در کتابهای

درسی بپردازند .بهعنوان مثال پیشی گرفتن کشورهایی نظیر فرانسه و ایتالیا از لحاظ سرمایه
فرهنگی نســبت به کشورهای دیگر اروپای غربی ،به این دلیل است که موضوعات مربوط

به علوم انســانی در کتابهای درسی کشورهای یادشده ،وزن بیشتری دارد .عالوه براین
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در کشــورهای در حال توســعه و فقیر که نابرابریهای اقتصادی و فرهنگی در آنها حاکم

اســت ،نهادهای فرهنگی با همکاری آموزش و پرورش میتوانند به شناسایی و گنجاندن
سرمایههای فرهنگی متناسب با ویژگیهای اجتماعی خود در مدارس بپردازند تا کودکان

بتوانند بهطور برابر ،بهرهمند از سرمایههای فرهنگی گردند( .مارتلتو و آندراده)2013 ،2

ادگرتن و رابرتز ( ،)2014در طی پژوهشی که به مطالعه سرمایه فرهنگی نوجوانان 11

تا  13ساله انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند که جهتگیری برنامههای درسی دوره

آموزش عمومی ،بهسمت افزایش ذخایر سرمایه فرهنگی ،میتواند گذشته از آمادهسازی

کودکان برای حضور در صحنههای اجتماعی تا حد زیادی مهارتهای ارتباطی در کودکان

طبقات پایینتر جامعه را افزایش دهد .همچنین الریو و وینینگر ( )2003اعتقاد دارند که

ارزشــیابی مؤلفههای سرمایه فرهنگی در برنامه درسی میتواند شامل دانش کسبشده،
مهارت کسبشده و تغییر منش دانشآموزان در جهت اهداف تربیتی باشد و بهجهت بعد
فردی و بعد اجتماعی آن نیازمند یک دوره طوالنیمدت با تکیه بر رویکرد فعال است که
خود را در قالب آزمون مهارت دانشآموزان برای نوشتن مقاالت ساده و گزارشنویسیهای

فردی و تیمی و در مقاطع باالتر ،بررسی میزان امانت کتابهای رمان از کتابخانه مدرسه

و شهرداریها و ...نشاندهد.

با توجه به اینکه امروزه در سطح اجتماع ،آموزش در معنای وسیع کلمه با جامعهپذیری

هممعناست و هر دو واژه در بردارنده مفهوم انتقال فرهنگ از شخص یا گروه به شخص و
1. Di Maggio & Mohr
2. Marteleto & Andrade

تحلیل محتوای کتابهای دوره متوسطه اول بر ...

گروه دیگر است از اینرو به ارتباط میان مباحث آموزشی و برنامه درسی با مفاهیم سرمایه

فرهنگی پرداخته شد .کاوش و تدقیق در پژوهشها و مطالعات انجامیافته در بخش سرمایه

فرهنگی گویای آن است که بخش قابل توجه پژوهشهای مربوط به سرمایه فرهنگی در

حیطه تأثیر سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی بوده و در منابع داخلی پژوهشهایی که
بهطور مستقیم به نقش و اهمیت آموزش و برنامه درسی در تقویت سرمایههای فرهنگی
یا تحلیل محتوای کتابهای درســی براساس مؤلفههای سرمایه فرهنگی پرداخته باشد،

یافت نشد .با توجه به جدیدالتأسیس بودن دوره متوسطه اول و ویژگیهای نوجوانان در

دوره حســاس و پرشور نوجوانی در ارتباط با مسائل اجتماعی ،پژوهش حاضر به بررسی
مؤلفههای سرمایه فرهنگی بر پایه دیدگاه پیر بوردیو در کتابهای درسی دوره متوسطه

اول میپردازد.
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روش تحقیق

روش تحقیق بهکار رفته در این بررســی ،تحلیل محتوا 1میباشد .تحلیل محتوا از جمله
فنونی اســت که عموماً برای تحلیل منابع مکتوب از قبیل کتابها ،تارنماها ،نقاشیها و

منابع حقوقی بهکار میرود( .ارال )18 :2003 ،2در این تحقیق ســرمایه فرهنگی ،بر پایه

تعییــن فراوانی ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت هر یک از مؤلفههای ســرمایه فرهنگی بر

مبنای نظریه بوردیو در کتابهای درســی دوره متوســطه اول ،مورد بررسی قرار گرفت.

بدینترتیب براساس نظریه بوردیو ،سه مؤلفه سرمایه فرهنگی تجسمیافته ،سرمایه فرهنگی

عینیتیافته و ســرمایه فرهنگی نهادینهشده بهعنوان مؤلفههای اصلی ،شناسایی و آنگاه
براساس مؤلفههای نامبرده ،شاخصهای مرتبط براساس مطالعه در مبانی نظری تحقیق

و دیدگاههای صاحبنظران بهدست آمد.

ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه چک لیســت محققســاختهای بوده است که با

تأسی از نظریههای بوردیو در باب سرمایه فرهنگی ،ساخته شد .در این چکلیست محتوای

کتاب در قالب متن ،فعالیت و پرسشها و تصاویر شمرده شد .واحد ثبت ،در این پژوهش
در بخش متنها و پرســشها بهصورت جمله و در تصاویر چنین در نظر گرفته شــد که

هر تصویر براساس شاخصهایی که در آنها لحاظ شده ،به واحدهایی تقسیم شود و بعدا ً
1. Content Analysis
2. Eral
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مورد شمارش قرار گیرد.همچنین سیستم شمارش بهصورت فراوانی حضور مقوله مورد

نظر در هر یک از صفحات کتاب ،بهصورت متن ،پرسش و تصاویر میباشد.

جامعه آماری شــامل محتوای تمامی کتابهای درســی دوره متوسطه اول در سال

تحصیلی  95-96بود .با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و نیز براساس جهتگیریهای
غالب در هر دســته از عناوبن کتابهای درسی دوره متوسطه اول ،چهار عنوان مطالعات
اجتماعی ،فارســی ،پیامهای آسمانی و تفکر و سبک زندگی ،در سه پایه هفتم ،هشتم و
نهم و در مجموع  13جلد کتاب دوره متوســطه اول بهعنوان نمونه در نظر گرفته شــد.

از اینرو واحد نمونهگیری کتابهای درســی است .در این تحقیق کتابهایی جزء نمونه

آماری محسوب میشوند که قابلیت تحلیل و بررسی مفاهیم اجتماعی و فرهنگی را دارا
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بودند .در واقع انتخاب اســناد این پژوهش ،در زمره شــیوههای غیراحتمالی و به روشی
هدفمند یا قضاوتی 1و به ســبک حضــور و غیاب (غربالگری) بود .نمونهگیری هدفمند،
محقق را به اتخاذ تصمیم درباره اینکه چه واحدهایی برای گنجاندن در نمونه مناســب

است وا میدارد( .محمدیمهر)1394 ،

بــرای تعییــن روایی 2ابزار پژوهش از روش روایی محتوایی 3اســتفاده شــد .به این

ترتیب چکلیســت تهیه شــده و در اختیار  5تن از اساتید برنامهریزی درسی و  3تن از

صاحبنظران جامعهشناســی قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا شاخصها و مقولههای
مفهومی چکلیست را بهلحاظ درجه تناسب با مؤلفههای سرمایه فرهنگی از دیدگاه بوردیو
در طیفــی از  1تا  10ارزشگذاری کنند که میانگین نمرات ارزیابان ،برای چکلیســت
ســرمایه فرهنگی 9/45 ،از  10بود و نشــان از روایی باالی چکلیستهای اشاره شده،

دارد .برای ســنجش پایایی 4ابزار تحقیق ،از روش ویلیام اسکات ،5استفاده شد (اسکات،

 ،)1391بهمنظور سنجش پایایی %10 ،از کل محتوای کتابهای مورد بررسی ،به روش
تصادفی نمونهگیری در معرض کدگذاری مجدد پژوهشگر دوم قرار گرفت .سپس با محاسبه

درصد توافق مورد انتظار ،درصد توافق مشاهدهشده بین دو کدگذار ،ضریب قابلیت اعتماد
محاســبه شــد .گر چه میزان ضریب پایایی بستگی به نوع تحقیق دارد ،ولی در تجزیه و

تحلیل محتوا باید از  %70بزرگترباشد( .محمدیمهر )1394 ،در نهایت میانگین ضریب
1. Purposive or Judgment Sampling
2. Validity
3. Content Validity
4. Reliability
5. Scott
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پایایی برای چکلیســت سرمایه فرهنگی برابر 90/21درصد تعیین گشت که با توجه به

بزرگتر بودن آن از  ،%70نشان از پایایی باالی چکلیست دارد.

برای تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر از دو روش آمار توصیفی و روش آنتروپی شانون

1

اســتفاده گردید .آمار توصیفی جهت توصیف فراوانی شاخصها مورد استفاده قرار گرفت
که شامل تنظیم جدول فراوانی بوده و در ادامه برای یافتن بار اطالعاتی وضریب اهمیت
مؤلفههای سرمایه فرهنگی و اجتماعی ،روش آنتروپی شانون بهکار رفت .چرا که بسیاری

از صاحبنظران عقیده دارند که با استفاده از روش آنتروپی شانون تحلیل دادهها ،بسیار
قویتــر و معتبرتر انجام خواهد شــد( .آذر )1380 ،از اینرو ،ابتــدا پیامهای مربوط به

مقولههای ســرمایه فرهنگی ،از طریق روشهای آمار توصیفی و در قالب جدول فراوانی
شاخصها بهصورت فراوانی شمارش شد .آنگاه ،براساس دادههای جدول فراوانی ،جدول

دادهها بهنجار شد( .مرحله اول) در مرحله بعد ،بار اطالعاتی مؤلفهها و شاخصها محاسبه
و در ســتونهای مربوط قرار گرفت (مرحله دوم) و در نهایت با اســتفاده از بار اطالعاتی
شاخصها و مؤلفهها ،ضریب اهمیت هر یک از مؤلفهها محاسبه گردید( .مرحله سوم)
مراحل اشاره شده را میتوان در چهارچوب روابط زیر بیان کرد:

مرحله اول :ماتریس فراوانیهای بهنجارشده ،براساس فرمول  1بهدست میآید:
فرمول شماره :1

Fij
∑mi=1 Fij

=Pij

در این فرمول:

 = Pهنجارشده ماتریس فروانی
 = Fفراوانی مقوله

 = iشماره پاسخگو
 = jشماره مقوله

 = mتعداد پاسخگو
 = nتعداد مقوله

مرحلــه دوم :بار اطالعاتی هر مقوله را محاســبه کرده و در ســتونهای مربوط قرار

میدهیم و برای اینمنظور از فرمول  2استفاده میشود:

1. Shanon Antropy
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فرمول شماره :2

Ej = ∑mi=1 Pij ln Pij (j=1,2,...,n) K= 1
ln m

در این فرمول = E :بار اطالعاتی مقوله

مرحله ســوم :با استفاده از بار اطالعاتی مقولهها ضریب اهمیت هر یک از مقولهها از

رابطه زیر محاسبه میگردد (آذر:)1380 ،
فرمول شماره :3

Ej
∑nj=1 Ej

=Wj

در این فرمول = Wj :درجه اهمیت
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یافتههای پژوهش

برای ورود به بحث ،نخســت مشخصات مربوط به محتوای کتابهای دوره متوسطه اول

از نظر تعداد صفحات و عناصر محتوا اعم از تعداد جمالت متن ،پرسشها و فعالیتها و
تعداد اشارههای تصاویر بهشرح جدول  1بیان میگردد.

جدول  :1مشخصات مربوط به محتوای کتابهای دوره اول متوسطه
عنوان کتاب

تعداد اشارههای مجموع کل
تعداد جمالت
تعداد
مجموع
واحدها
تصاویر
صفحات جمالت متن پرسشها و فعالیت

پیامهای آسمانی

416

4470

483

118

5071

فارسی

435

3283

627

135

4045

مطالعات اجتماعی

548

5493

1496

1091

8080

تفکر و سبک زندگی

281

1200

1077

207

2484

مجموع

1680

14446

3683

1551

19680

در جــدول  2نخســت ،فراوانی واحدهای مربوط به شــاخصهای مورد نظر در کل

صفحات کتابهای موجود مشــخص گردید و سپس جهت تعیین مقدار بار اطالعاتی و

ضریب اهمیت آنها با اســتفاده از روش تحلیل آنتروپی شــانون به دادههای هنجارشده
تبدیل شد و با جاگذاری آنها در فرمولهای  2و  ،3مقدار بار اطالعاتی و ضریب اهمیت

هم برای هر یک از شاخصهای مؤلفههای سرمایه فرهنگی برآورد گردید .بر این اساس،

باالترین بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مربوط به شــاخص القای عالقهمندی به مطالعه

تحلیل محتوای کتابهای دوره متوسطه اول بر ...

کتابهای غیر درســی با بار اطالعاتی  0/951و ضریب اهمیت  0/032بوده و میانگین
بار اطالعاتی و ضریب اهمیت برای شاخصهای سرمایه فرهنگی ،بهترتیب برابر 0/504

و  0/017میباشد .در میان  27شاخص مؤلفه سرمایه فرهنگی تجسمیافته نیز شاخص
القای عالقهمندی به مطالعه کتابهای غیردرسی باالترین بارمعادل و ضریب اهمیت را
داشــته و در مقابل  6شاخص دارای بار اطالعاتی و ضریب اهمیت کمتر از حد میانگین
بوده و  3شاخص که معادل  11درصد شاخصهای این مؤلفه میشود ،دارای بار اطالعاتی

و ضریب اهمیت صفر میباشد .همچنین در میان  25شاخص مؤلفه عینیتیافته سرمایه
فرهنگی ،شــاخص اشاره بهوجود مدارس و دانشگاهها و ســایر مراکز آموزشی باالترین
بار اطالعاتی و ضریب اهمیت را داشــته است و در مقابل  6شاخص دارای بار اطالعاتی

و ضریب اهمیت کمتر از حد میانگین و  5شــاخص که معادل  %20شــاخصهای این
مؤلفه میشــود ،دارای بار اطالعاتی و ضریب اهمیت صفر میباشــد .در نهایت در میان

 7شــاخص مؤلفه نهادینهشده سرمایه فرهنگی ،شاخص اهمیت دادن به تألیف مقاله یا
تحقیق و شــرکت در ســمینار و کنفرانس دارای باالترین بار اطالعاتی و ضریب اهمیت

بوده و در مقابل  2شــاخص دارای بار اطالعاتی و ضریب اهمیت کمتر از حد میانگین
بوده و  3شاخص که معادل  %42شاخصهای این مؤلفه میشود ،دارای بار اطالعاتی و
ضریب اهمیت صفر میباشد.

جدول  :2توزیع فراوانی مؤلفهها ،دادههای بهنجارشده ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت هر یک از
شاخصهای مربوط به سرمایه فرهنگی در کتابهای دوره اول متوسطه
مؤلفههای سرمایه فرهنگی
سرمایه فرهنگی تجسمیافته

فراوانی

فراوانی بهنجار

فراوانی

فراوانی بهنجار

فراوانی

فراوانی بهنجار

فراوانی

فراوانی بهنجار

بار اطالعاتی

1

تأکید بر تحصیالت باالی والدین و سایر
اعضای خانواده

0

0

1

1

0

0

0

0

ضریب اهمیت

شاخصهای هر یک از مؤلفههای سرمایه
فرهنگی

پیامهای
آسمانی

فارسی

مطالعات تفکر و سبک
زندگی
اجتماعی

0

0

2

القاء نگرش مثبت نسبت به تحصیل و
ارتقای تحصیلی در دانشآموزان

8

53 0/075

0/5

0/029 0/857 0/189 20 0/236 25

3

توصیه بر طرح مباحث مربوط به آداب و
رسوم کشور در گفتگوهای میان فرزندان
و والدین

0

12

0/5

0/017 0/5

0

12

0/5

0

0
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مؤلفههای سرمایه فرهنگی

فراوانی

فراوانی بهنجار

7

القاء عالقهمندی به مطالعه کتابهای
غیردرسی

فراوانی

فراوانی بهنجار

6

تأکید به فراگیری یکی از زبانهای خارجی

0

0

0/857 24

0/143

0

0

0/01 0/297

فراوانی

5

ترغیب به ارتقاء مهارتهای گفتاری و
نوشتاری زبان مادری

0

0

7

0/681 15 0/318

0

0

0/015 0/451

4

فراوانی بهنجار

فراوانی

فراوانی بهنجار

بار اطالعاتی

4

تشویق به ارتقاء مهارتهای گفتاری و
نوشتاری زبان رسمی

0

0

0/053 17 0/947 302

0

0

0/005 0/149

8

184

ضریب اهمیت

شاخصهای هر یک از مؤلفههای سرمایه
فرهنگی

پیامهای
آسمانی

فارسی

مطالعات تفکر و سبک
زندگی
اجتماعی

0/032 0/951 0/127 12 0/210 20 0/358 34 0/305 29

ترغیب دانشآموزان به نوشتن متون ساده 0/218 28 0/664 85 0/086 11

4

0/022 0/658 0/031

9

تشویق دانشآموزان بهسمت مطالعه
روزنامه ،نشریه و مجلهها (کاغذی)

2

0/083

1

0/025 0/763 0/458 11 0/417 10 0/042

10

توصیه به دانشآموزان به استفاده از
کتابخانههای عمومی

0/023 0/689

سرمایه فرهنگی تجسمیافته

1

0/143

2

0/286

4

0/571

0

0

تشویق دانشآموزان به گوش دادن و مهارت
11
در زمینه موسیقی سنتی و کالسیک

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

ترغیب دانشآموزان به کسب مهارت در
12
زمینه هنرهای ترسیمی

1

0/437 14 0/469 15 0/031

2

0/024 0/715 0/062

ترغیب دانشآموزان به کسب مهارت در
13
زمینه هنرهای دستی

0

0

1

0/167

4

0/667

2

0/021 0/625 0/167

ترغیب دانشآموزان به کسب مهارت در
14
زمینه هنرهای نمایشی

0

0

0/424 14

9

0/026 0/779 0/303 10 0/272

ترغیب دانشآموزان به بازدید از موزهها
15
و ساختمانهای میراث فرهنگی

0

0

0/701 40 0/175 10

7

0/019 0/586 0/123

16

تشویق دانشآموزان به تماشای
برنامههای ادبی ،هنری و اجتماعی
تلویزیون کشور

5

0/263

0

0

6

0/316

8

0/026 0/779 0/421

17

ترغیب دانشآموزان به حضور در تئاتر،
سینما و کنسرت موسیقی

0

0

0

0

1

0/333

2

0/015 0/459 0/667

18

تأکید بر استفاده صحیح از رایانه

0/610 58 0/126 12 0/168 16

9

0/026 0/779 0/094

 19تأکید بر استفاده صحیح از رسانههای ارتباطی
20

ترغیب به شناخت شخصیتهای ادبی
داخلی و خارجی

0/256 10
0

0

2

0/029 0/881 0/410 16 0/282 11 0/051

0/229 14 0/737 45

2

0/016 0/481 0/033

تحلیل محتوای کتابهای دوره متوسطه اول بر ...
مؤلفههای سرمایه فرهنگی

فراوانی

فراوانی بهنجار

فراوانی

فراوانی بهنجار

فراوانی

فراوانی بهنجار

فراوانی

 23تشویق به شناخت قهرمانان دفاع از کشور

0/418 99 0/346 82 0/224 53

0

0

0

3

1

0

سرمایه فرهنگی تجسمیافته

3

فراوانی بهنجار

تشویق بر شناخت شخصیتهای هنری
22
داخلی و خارجی

0

21

بار اطالعاتی

ترغیب به شناخت شخصیتهای علمی
داخلی و خارجی

4

0/514 35 0/411 28 0/059

1

ضریب اهمیت

شاخصهای هر یک از مؤلفههای سرمایه
فرهنگی

پیامهای
آسمانی

فارسی

مطالعات تفکر و سبک
زندگی
اجتماعی

0/022 0/651 0/014
0

0

0

0/027 0/802 0/013

 24آشنایی با سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

7

0/031 0/906 0/344 32 0/225 21 0/354 33 0/075

القاء احساس پایبندی به آداب و رسوم
ملی و محلی کشور

8

0/026 0/776 0/122 16 0/587 77 0/229 30 0/061

ترغیب به شناخت ضربالمثل ،باورهای
26
عامه و بازیهای محلی و ملی

5

0/029 0/87 0/232 20 0/430 37 0/279 24 0/058

27

تشویق به تعلق خاطر به افسانهها و
اسطورههای پیشینیان کشور

0

0

0

0

0/015 0/459

1

اشاره به کتابفروشی و روزنامهفروشیها

0

0

1

0

0

0/017 0/5

2

اشاره به کتابهای غیردرسی و مجالت
و نشریهها و روزنامهها

6

0/078

7

0/024 0/735 0/207 16 0/623 48 0/090

3

اشاره به وجود کتابخانهها

2

0/1

5

0/020 0/618

4

اشاره به وجود مدارس و دانشگاهها و
سایر مراکز آموزشی

25

0/333 13 0/667 26
0/5

0/25

1

13

0/5

0/65

0

0

0/029 0/88 0/237 33 0/474 66 0/201 28 0/086 12

سرمایه فرهنگیعینیتیافته

5

اشاره به کالسهای آموزش هنرهای
ترسیمی  ،دستی و نمایشی

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

اشاره به کالسهای آموزش هنرهای نمایشی

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

 7اشاره به کالسهای آموزش زبانهای خارجی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

اشاره به وجود موزهها و اشیای تاریخی

0

0

1

0/961 126 0/007

4

0/010 0/314 0/030

9

اشاره به نمایشگاهها و فرهنگسراها

1

10 0/037

0/259

9

0/029 0/87 0/333

10

اشاره به وجود اماکن مذهبی و تاریخی
داخلی و خارجی

8

0/809 157 0/139 27 0/041

2

0/015 0/448 0/010

0/37

7

11

معرفی جاذبههای طبیعی در کشور

0

0

0/015 0/44 0/084 13 0/813 126 0/103 16

12

اشاره به صنایع دستی

0

0

0

0/864 51

8

0/01 0/286 0/135

13

اشاره به مجسمهها و تندیسها داخلی
و خارجی

0

0

1

0/943 33 0/028

1

0/006 0/185 0/028

0

185
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مؤلفههای سرمایه فرهنگی

فراوانی

فراوانی بهنجار

فراوانی

فراوانی بهنجار

فراوانی

فراوانی بهنجار

فراوانی

0/027 0/798 0/031

4

0/102

1

0

0

0

17

اشاره به رایانه

3

0/044

3

0/026 0/69 0/367 25 0/544 37 0/044

18

اشاره به رسانههای ارتباطی

2

0/153

0

0/016 0/487 0/769 10 0/076

19

اشاره به شاعران ،نویسندگان و
هنرمندان داخلی و خارجی

3

اشاره به وجود سالنهای سینما ،تئاتر و
16
کنسرت موسیقی

سرمایه فرهنگیعینیتیافته

186

فراوانی بهنجار

15

اشاره به وجود تلویزیون و رادیو

بار اطالعاتی

14

اشاره به تابلوهای خطاطی ،نقاشی و
عکسهای ماندگار

5

16 0/312 10 0/156

0/5

1

ضریب اهمیت

شاخصهای هر یک از مؤلفههای سرمایه
فرهنگی

پیامهای
آسمانی

فارسی

مطالعات تفکر و سبک
زندگی
اجتماعی

0/025 0/747 0/435 17 0/435 17 0/025
0

0

11

1

1

0

0

0

0

0/406 80 0/563 111 0/015

3

0/02 0/588 0/015

20

اشاره به دانشمندان ،اندیشمندان و
متفکران داخلی و خارجی

0/320 26 0/481 39 0/160 13

3

0/027 0/804 0/037

21

اشاره به شاهکارهای ادبی ،تاریخی و
دینی داخلی و خارجی

0/622 71 0/263 30 0/052

7

0/023 0/696 0/061

0/491 28 0/035

5

0/028 0/847 0/087

0/66

1

0/019 0/59 0/017

1

0

 22اشاره به شاهکارهای علمی داخلی و خارجی

6

0/385 22

2

 23اشاره به پرچم ،نقشه و سرود ملی کشور

2

37 0/285 16 0/036

 24اشاره به موسیقی سنتی و محلی و ملی کشور

1

0

0

0

0

25

اشاره به لباسها و غذاهای سنتی و
محلی و ملی کشور

0

0

3

0/020 0/602 0/365 19 0/576 30 0/057
0/016 0/492 0/571

1

تشویق به کسب دانش و ادامه تحصیل
در دوره دانشگاهی

3

0/428

0

0

0

0

4

0

0

0

سرمایه فرهنگی نهادینهشده

2

توصیه به کسب مهارت هنری و تدبر در
آثار ادبی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

سفارش به یادگیری زبانهای خارجی و
کسب مهارت رسمی در آن

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

توصیه به یادگیری مهارتهای فنی و
رایانهای

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ترغیب به اخذ مقام ،مدال و مدارک در
عرصه ورزش

2

0/5

2

0/5

0

0

0

0

6

اهمیت دادن به تألیف مقاله یا تحقیق و
شرکت در سمینار و کنفرانس

0

0

0

0

7

0/583

5

0/019 0/49 0/417

7

تشویق به مشارکت در جشنوارهها و
مسابقات علمی

8

0/8

2

0/2

0

0

0

0/012 0/361

0

0/017 0/5

تحلیل محتوای کتابهای دوره متوسطه اول بر ...

جدول  3نیز که در واقع خالصهای از جدول  2میباشــد ،فراوانی مؤلفههای سرمایه

فرهنگی ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت را برای مؤلفههای سرمایه فرهنگی در کتابهای
درســی نشان میدهد .براساس جدول  ،3مجموع فراوانی ابعاد تحلیل شده در ارتباط با
مؤلفههای ســرمایه فرهنگی کتابهای مورد بررسی  3354مورد هست که معادل %17

فراوانیهای ثبتشــده در کل کتابهای نمونه آماری دوره متوسطه میباشد .همچنین

میانگین فراوانیها در میان ســه مؤلفه ،معادل  1118برآورد شــد .در میان مؤلفههای
ســرمایه فرهنگی ،سرمایه فرهنگی تجســمیافته با  1758فراوانی و  %52/41بیشترین
سهم را دارد و کمترین سهم نیز مربوط به سرمایه فرهنگی نهادینهشده با  33فراوانی و

 %0/98میباشــد .سرمایه فرهنگی عینیتیافته نیز مشتمل بر  1563فراوانی و %46/60

اســت که مؤلفه تجســمیافته و عینیتیافته در سطحی باالتر از سطح میانگین قرار دارد

و دو بعد عینیتیافته و نهادینهشده نیز در سطحی پایینتر از حد میانگین قرار دارد.

بــار اطالعاتی و ضریب اهمیت مربوط به بعــد عینیتیافته معادل  0/981و 0/471

بوده و کمترین بار اطالعاتی وضریب اهمیت مربوط به بعد نهادینهشده معادل  0/201و

 0/096میباشد .بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مربوط به بعد تجسمیافته معادل 0/902

و  0/433هســت که در نمودار این اختالفها به تصویر کشــیده شده است .همچنین با
توجــه به اینکه میانگین بار اطالعاتی و ضریب اهمیــت بهترتیب برابر  0/694و 0/333

میباشــد ،در میان مؤلفههای سهگانه سرمایه فرهنگی ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت دو
بعد تجســمیافته و عینیتیافته در سطحی باالتر ازسطح میانگین قرار داشته و در مقابل

بعد نهادینهشده ،در سطحی پایینتر از سطح میانگین قرار دارد.

جدول  :3توزیع فراوانی مؤلفهها ،دادههای بهنجارشده ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت هر یک از
مؤلفههای مربوط به سرمایه فرهنگی در کتابهای دوره اول متوسطه
مؤلفههای سرمایه
فرهنگی

فراوانی

فراوانی بهنجار

فراوانی

فراوانی بهنجار

فراوانی

فراوانی بهنجار

فراوانی

فراوانی بهنجار

مجموع مؤلفهها

درصد فراوانی مؤلفه

بار اطالعاتی هر مؤلفه

ضریب اهمیت هر مؤلفه

پیامهای
آسمانی

فارسی

مطالعات
اجتماعی

تفکر و سبک
زندگی

تجسمیافته 0/433 0/902 52/41 1758 0/487 177 0/368 577 0/727 844 0/612 160
عینیتیافته 89

0/471 0/981 46/60 1563 0/489 178 0/628 983 0/270 313 0/32

نهادینهشده 13

0/096 0/201 0/98

مجموع

262

0/05

4

0/003

7

0/004

9

0/024

1

1161

1

1567

1

364

1

33

100 3354

1
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نمودار  :1ضریب اهمیت مؤلفههای سرمایه فرهنگی در کتابهای دوره اول متوسطه

بحث و نتیجهگیری
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نتایج حاصل از سؤال پژوهشی نشان داد که فراوانی ،بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفه
تجسمیافته سرمایه فرهنگی بهترتیب معادل  0/902 ،1758و  ،0/433مؤلفه عینیتیافته،

 0/981 ،1563و  0/471و مؤلفه نهادینه شده 0/201 ،33 ،و  0/096میباشد .بدینترتیب
علیرغم آنکه میزان فراوانی مؤلفه تجســمیافته بیش از مؤلفه عینیتیافته میباشد ،ولی

میزان توجه به مؤلفه عینیتیافته در کتابهای دوره متوســطه اول کمی بیش از مؤلفه
تجسمیافته بوده و مؤلفه نهادینه نیز دارای توجه اندکی است .بدینترتیب نتایج پژوهش

با نتایج تحقیق درویشــی و احمدی ( ،)1391بویون و همکاران ( ،)1391اســکاندیزو

1

( ،)2004الئورا و وینینگر ( )2003مطابقت دارد و در مقابل با نتایج تحقیق شــهیدی و

همکاران ( ،)1392وانگ ( )2011و فرکاس ( )2003ناهمسو میباشد.

در تحلیل این ســؤال میتوان نتیجه گرفت که با توجه به اختصاص  %17از محتوای

کتابهای دوره اول متوسطه ،مؤلفان کتابهای درسی توانستهاند تا حدودی از قابلیتهای

کتابهای درســی در بازتاب مؤلفههای فوق بهره جویند .در پژوهشهای مشابه ،عمدتاً

اهداف برنامه درسی براساس الگوی هدفگذاری بلوم 2در سه حیطه شناختی ،عاطفی و

رفتاری طبقهبندی میگردد ،اما هدفگذاری برنامههای درسی و تربیتی در برنامه درسی
ال جدید صورتگرفته اســت .در این الگو شــکوفایی فطرت و دستیابی
ملی در قالبی کام ً
به شــئون گوناگون حیات طیبه مبنا قرار گرفته و پنج عنصر تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و
اخالق و چهار عرصه ارتباط دانشآموزان با خدا ،خود ،خلق و خلقت بهصورت همپیوسته
1. Scandizzo
2. Bloom

تحلیل محتوای کتابهای دوره متوسطه اول بر ...

و با محوریت ارتباط با خدا تبیین شده است که اهداف در عرصه خلقت سنخیت بیشتری
با مؤلفههای ســرمایه فرهنگی دارند .در بررســی مؤلفهها نیز دو مؤلفه تجســمیافته و

عینیتیافته از بار اطالعاتی و ضریب اهمیت قابلتوجهی برخوردارند .مؤلفه تجســمیافته
بــا توجه به نقش عظیمی کــه در فرهنگپذیری و درونی کردن ارزشهای واالی جامعه

در یادگیرندگان دارد ،میتواند سبب دسترسی افراد جامعه به ذخایر معرفتی و گسترش

خردگرایی تعمیمیافته در عرصههای مختلف زندگی و بهتبع آن کسب موقعیتهای برتر
اجتماعی شود و از همین رو میتوان از آن بهعنوان قدرت نرم سرمایه فرهنگی نیز یاد کرد.

سرمایه عینیتیافته که گونهای حالت سختافزاری سرمایه فرهنگی را نیز دارد ،هم

چون ظرفی است که سرمایه فرهنگی متجسم را در خود جای داده است .این سرمایه به

نوجوانان چنین القا میکند که داشتن و استفاده کردن از کاالهای فرهنگی واجد ارزش

است و سبب تســهیل در دسترسی به سرمایه فرهنگی تجسمیافته میشود .از همینرو
میتوان گفت که در مجموع کتابهای درسی دوره متوسطه اول ،تهیهکنندگان کتابهای

درسی توانســتهاند جایگاهی مناسب برای مؤلفههای سرمایه فرهنگی متصور گردند ،در
حالیکه مؤلفه نهادینهشــده از ارزشــی پایین در کتابهای درسی برخوردار است .این

بیتوجهی میتواند بیشتر بهدلیل ناکارآمدی نظام آموزش و پرورش و بهخصوص آموزش
عالی در وضعیت مدرکگرایی افراطی و اشتغال فارغالتحصیالن باشد .وجود افراد بیکار با
تحصیالت دانشگاهی باال و یا حتی اشتغال افراد در مناصبی غیرمرتبط با مدرک تحصیلی
خویش در ســالهای اخیر ،ســبب نوعی بدبینی نسبت به سرمایه فرهنگی نهادینه شده

است و این مراکز بیشتر به صدور سوداگرانه مدارک تحصیلی گرایش دارند.

یکی از کاســتیهایی که در بررسی مؤلفههای سرمایه فرهنگی در کتابهای فارسی

نتیجه پژوهش به آن اشاره دارد ،وجود شاخصهایی با بار اطالعاتی و ضریب اهمیت صفر

و یا ناچیز است .در بخش مؤلفه تجسم یافته 3 ،شاخص تأکید بر تحصیالت باالی والدین و
سایر اعضای خانواده ،تشویق دانشآموزان به گوش دادن و مهارت در زمینه موسیقی سنتی

و کالسیک و تشویق بر شناخت شخصیتهای هنری ،دارای بار اطالعاتی و ضریب اهمیت

صفر میباشــند .در حالیکه چنانچه پیشتر نیز بدان پرداخته شــد ،تأکید بر تحصیالت
باالی والدین در کتابهای درســی علیرغم اینکه مخاطبان کتابهای درسی نوجوانان

میباشــد ،نوعی آیندهنگری و تأکید بر به عهده گرفتن نقشهای پدر و مادری در آینده

است که برای تربیت شایسته فرزندان خویش نیازمند داشتن تحصیالت و مهارتهای باال
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هستند .در زمینه موسیقی و تئاتر و کنسرت نیز کتابهای دوره متوسطه اول هیچگونه
اشارهای نداشته و شاید این مهارتها را در زمره هنرهای اشرافی و تشریفاتی میپندارند،
در صورتیکه هنرهای اشرافی باعث باال رفتن بعد فرهنگی و اجتماعی و روایط بین فردی

میگردند .عالوه بر این کتابهای اشاره شده هیچ گونه توجهی به شناخت شخصیتهای
هنری ندارند ،در صورتی که شناخت شخصیتهای علمی و قهرمانان دفاع از کشور دارای
توجه قابل قبولی میباشــد .نکته دیگری که با تعمق در شــاخصهای سرمایه فرهنگی
تجسمیافته به آن پی میبریم توجه ناچیز به مؤلفههایی است که به مهارتهای گفتاری

زبان رســمی ،زبان مادری و یادگیری زبان خارجی و بهطور کلی به ســرمایه زبانی اشاره

دارد؛ این مهارتها را که میتوان در دســته شایستگیهای زبانی طبقهبندی کرد ،سبب
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ارتباط فرد با دیگران خواهد شد و بهنوعی میتواند حضور و مشارکت فرد را در گروههای

اجتماعی تقویت نماید که خود میتواند دلیلی بر جریان انتقالپذیری ســرمایه فرهنگی
و سرمایه اجتماعی باشد.

در بخش عینیتیافته نیز همچون بخش تجسمیافته ،شاخصهایی که به کالسهای

آموزش هنرهای ترسیمی ،اشاره به کالسهای آموزش زبانهای خارجی ،اشاره به وجود

ســالنهای سینما ،تئاتر و کنسرت موسیقی و اشــاره به موسیقی سنتی و محلی و ملی

کشور مربوط میگردد ،فاقد هرگونه توجهی هست .در نتیجه همچون مؤلفه تجسمیافته،
شــاخصهایی که در حوزه موسیقی ،هنر و شایســتگیهای زبانی قرار دارند ،از هر گونه
توجهی محروماند .همچنین شاخصهایی که به موزهها و اشیای تاریخی ،صنایع دستی،

مجسمهها و تندیسها ،اماکن مذهبی و تاریخی و جاذبههای طبیعی اشاره دارند از توجه

ناچیزی برخوردارند که با کمرنگ شــدن پرداختن به بناهای تاریخی ،پیوند نســلهای

کنونی و آینده با گذشته فرهنگی و تاریخی خود گسسته میشود .بدیهی است که نسلی
که گذشــته فرهنگی خود را از دست داده باشــد ،فاقد هویت فرهنگی گشته و آمادگی

پذیرش هرگونه عنصر فرهنگی جدید را که به وی عرصه میشود داراست .عالوه بر این،
با توجه به اینکه رســانهها در کنار خانواده ،گروه همساالن و نظام آموزشی بهعنوان یکی

از ارکان مهم فرآیند جامعهپذیری بهشــمار میآیند ،توجه ناچیز به شــاخص رسانههای
ارتباطی ،موبایل و شبکههای اجتماعی نشان از تغییر جایگاه شاخص فوق در کتابهای

درسی دوره متوسطه اول دارد.

در بخش نهادینه ســه توصیه به کسب مهارت هنری و تدبر در آثار ادبی ،سفارش به

تحلیل محتوای کتابهای دوره متوسطه اول بر ...

یادگیری زبانهای خارجی و کسب مهارت رسمی در آن و توصیه به یادگیری مهارتهای
فنی و رایانهای در دسته شاخصهای بدون توجه محسوب میگردند و دو شاخص تشویق

به کسب دانش و ادامه تحصیل در دوره دانشگاهی و تشویق به مشارکت در جشنوارهها و
مسابقات علمی مورد کمتوجهی قرار گرفته که این مغایر با اهداف دوره متوسطه اول است

و شاهد آن هستیم که نویسندگان کتابهای درسی متأثر از وضعیت آموزشی و اقتصادی

کشور نگاه کمســویی به مقولههای مربوط دارند ،غافل از اینکه چشمانداز یادشده متأثر
از نگاه فردگرایانه و کوتاهمدت به مقوله فرهنگ دارد و در بلندمدت ســبب کاهش تعلق

پایدار به فرهنگ دینی و مذهبی کشــور میگردد ،چرا که ارزش تعلق به کسب دانش و
مدرک و کسب افتخار نه از مجرای عشق و عالقه به جامعه بزرگ کشور بلکه تنها از نگاه

منفعتطلبانه فردی توجیه میگردد.

به اینترتیب نتایج پژوهش نشان میدهد که در کتابهای درسی دوره متوسطه اول،

سرمایه فرهنگی نهادینه از جایگاه بسیار ضعیفی برخوردار بوده و این کاستی در سرمایه

فرهنگی نهادینه تأثیر خود را بر کارایی مجموعه سرمایه فرهنگی گذاشته و سبب بیاثر
شــدن دو مؤلفه تجســمیافته و عینیتیافته خواهد گردید .بر این اســاس برنامه درسی

نتوانسته است نقش و اهمیت اساسی سرمایه فرهنگی را برای دانشآموزان تشریح نماید
که امید اســت برنامهریزان درسی و تهیهکنندگان کتابهای درسی با تقویت این مؤلفه
سبب ارتقاء سرمایههای فرهنگی در میان دانشآموزان باشند.
براساس نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:

 .1تقویــت جایــگاه بعد نهادینه ســرمایه فرهنگی از طریق ایجــاد رغبت در میان

دانشآموزان به اهمیت کســب تربیــت و بهرهمندی از اثرات آن بــرای ایفای بهتر

نقشهای اجتماعی در زندگی خویش.

 .2تحکیم مؤلفه نهادینه ســرمایه فرهنگی از طریق تأکید بر ارزش و اعتبار کســب
مهارتهــای فنی و رایانهای جهت تســهیل ورود به عرصههای اجتماعی و اقتصادی

در آینده.

 .3توانمندســازی مؤلفه نهادینه از طریق تأکید بر ایجاد گرایش به زمینههای ادبی،

هنری و ورزشی با هدف اولیه پرکردن اوقات فراغت و نیز اهداف ثانویه کسب موقعیت

اجتماعی.

 .4ایجاد زمینه الزم برای شرکت دانشآموزان در جشنوارهها و مسابقات علمی.
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 .5گنجاندن موضوعاتی در قالب سمینار ،مقاله و همایش بهصورت تلفیقی در کتابهای

درســی جهت آمادگــی دانشآموزان با روند تألیف مقاله و شــرکت در همایشهای
دانشآموزی.

 .6توجه به ارتقای مهارتهای نوشتاری و گفتاری به زبان مادری جهت تقویت سرمایه
فرهنگی تجسمیافته در کودکان.

 .7تأکیــد بر آموزش یکــی از زبانهای خارجی جهت معرفی فرهنگ اقوام و تحکیم
ارتباطات چندفرهنگی.

 .8تأکید بر هنرهای دســتی ،مجمسهسازی و ترسیمی و خطی در کتابهای درسی

بهخصوص در بخش تصاویر جهت عالقهمند نمودن یادگیرندگان با هنرهای دســتی
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و ترسیمی.

 .9توجه بیشــتر به مقولههای قومی و میهنی نظیر زبان مادری ،غذاها ،موســیقی و
لباسهای سنتی و محلی جهت تقویت سرمایه فرهنگی تجسمیافته و عینیتیافته.

 .10فراهــم کردن زمینههایی برای حضور فرهنگ و هویت اقوام و خردهفرهنگهای
گوناگون کشــور در عرصه تئاتر و موسیقی جهت معرفی سرمایههای فرهنگی خود و
تقویت شاخصهای یادشده.

 .11با توجه به تفاوتهایی که جامعه اسالمی ایرانی با جوامع غربی دارد ،پژوهشگران

نســبت به تهیه مدلی از ســرمایه فرهنگی منطبق با باورها و ارزشهای کشور همت

گمارند تا در پژوهشهای بعدی بهعنوان مالک سنجش عمل قرار گیرد.

تحلیل محتوای کتابهای دوره متوسطه اول بر ...
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