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چکیده
پژوهش حاضررر با هدد دسررتیابی به میتان توجه به انوا سرررمایههای اجتماعی ،فرهنگی،
ان سانی و اقت صادی در کتاب جامعه شنا سی پایه یازدهم علوم ان سانی و با بکارگیری روش
تحلیل محتوا ،انجام شده است .جامعه پژوهش ،تمامی فصول کتاب جامعهشناسی ( )2رشته
ادبیات و علوم انسررانی متوسررطه دوم در سررال تحصرریلی  1400-1401بوده و هر یک از
جمالت و تصرراویر کتاب به عنوان یک واحد موهومی مورد تحلیل محتوا قرار گرفته اسررت.
ابتار گردآوری دادهها ،چک لیست تحلیل محتوای کتاب جامعه شناسی ( )2و محقق ساخته
میبا شد که روایی صوری و محتوایی آن تو سط افراد متخ صص تأیید گردیده ا ست .برای
تجتیه و تحلیل دادهها نیت از آمار توصرریوی اسررتواده گردید .تحلیل یافتهها نشرران داد که
حدود  48درصررد مطالک کتاب ،مربوب به موهوم سرررمایه و انوا آن بوده اسررت .هم نی
نتایج نهایی حاکی از ای بوده که در بی ابعاد چهارگانه سرمایه در کتاب جامعهشناسی پایه
یازدهم بیشتری توجه به ترتیک مربوب به سرمایه فرهنگی با  47/2درصد ،سرمایه اجتماعی
- 1دکترای تخصصی و مدرس دانشگاه فرهنگیان البرز(نویسنده مسئول)
msdt59@yahoo.com
- 2کارشناسی ارشد و دبیر علوم اجتماعی دهلران.
 - 3کارشناسی و دبیر علوم اجتماعی دهلران.
 - 4کارشناسی و دبیر علوم اجتماعی دهلران.
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با  26/6در صد ،سرمایه اقت صادی با  14/6در صد و در نهایت سرمایه ان سانی با  11/6در صد
بوده است.
واژگان کلیدی :تحلیل محتوا ،سرررمایه اجتماعی ،سرررمایه فرهنگی ،سرررمایه اقتصررادی،
سرمایه انسانی.
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مقدمه
موهوم سرمایه ،ابعاد و مؤلوههای آن ،گوتمانهایی در علوم اجتماعی و به ویژه
در جامعهشناسی ،پدید آورده است .بکارگیری سرمایهها و توجه به آن در کتابهای
درسی و تقویت مؤلوههای آن در بی دانشآموزان از ابعاد مختلوی از جمله در تقویت
هویت ملی و اجتماعی ،تعهد اجتماعی ،انسجام اجتماعی و گذر از نابسامانیهای
جامعۀ امروز مؤثر است ،بگونهای که میتوان امیدوار بود با ارتقای ابعاد و مؤلوههای
سرمایهها ،بسیاری از نابسامانیها یا ناهنجاریهای جامعۀ امروز ایرانی کاهش و یا
تعدیل گردد (اجتهادی )2 :1386 ،و در نتیجه آن ،پیامدهای مثبتی در سطوح مختلف
خرد ،میانه و کالن به دنبال داشته باشد.
سرمایه اجتماعی 1به مثابه منابعی است که نتیجه تعامالت اجتماعی بوده و
کنشهای جمعی را رقم میزند .ای منابع در طی فرایند جامعهپذیری و از طریق
منابع واقعی و بالقوه در بستری از تعامالت رسمی و غیررسمی با دیگران شکل میگیرد
(یون.)15 :2019 ،
برای نخستی بار هانیوان 2از سرمایه اجتماعی در یک پژوهش علمی استواده
کرده است .وی در مقالهای ( )1916نابسامانیهای نظام آموزشی ایاالت متحده
بررسی نمود و اصطالح سرمایۀ اجتماعی را برای تبیی دگرگونیها در روابط اجتماعی
دانشآموزان ،به کار برده است .بر اساس مشاهدات هانیوان در مدرسههای آمریکایی
به طور مرتک از میتان حس نیتی که دانشآموزان برای برقرار کردن رابطه با یکدیگر
به آن نیاز دارند ،کاسته میشود و دانشآموزان نسبت به یکدیگر کم توجه شده و
بیش از پیش از خواستههای فردی و شخصی خود پیروی میکنند؛ همدلی میان
آنها کاهش یافته و از ای رو آنها برای معاشرت و روابط پایدار با یکدیگر تمایل
کمتری از خود نشان میدهند .هانیوان ای تغییرات را با میتان یا اندازۀ سرمایۀ
اجتماعی در مدرسههای آمریکایی مرتبط میداند .در نظر هانیوان سرمایۀ اجتماعی
پدیدهای است که در روابط میان انسانها نهوته است و سبک پدید آمدن حس نیت
میان آنها می شود ،همدلی آنها را نسبت به یکدیگر برمیانگیتد؛ آنها را پیرو جمع
1- social capital
2- Hanifan
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میکند و بدی سان زمینۀ معاشرت بیشتر و روابط پایدار میان آنان را فراهم میآورد.
افتایش یا کاهش سرمایۀ اجتماعی بر میتان حس نیت ،همدلی و معاشرتهای
اجتماعی میان انسانها اثر میگذارد (اجتهادی.)4 :1386 ،
کلم 1اولی محققی بود که به منظور بررسی تجربی موهوم سرمایه اجتماعی به
عملیاتی نمودن آن پرداخت (شار پور .)32 :1385 ،در دیدگاه کلم سرمایه
اجتماعی به منابع ساختاری اجتماعی اشاره دارد که ذاتی جامعه هستند و به عنوان
سرمایه برای فرد عمل میکنند به ای معنا که میتوانند اقدام منطقی فردی را
تسهیل کنند (کلم  .)3 :1990 ،هم نی پاتنام2سرمایه اجتماعی را به عنوان وجوه
سازمانهای اجتماعی مانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد که هماهنگی و همکاری را
برای منافع متقابل آسان میکند ،تعریف کرده است (پاتنام .)35 :1993 ،بوردیو
جامعهشناس مشهور فرانسوی 3نیت از دیگر اندیشمندانی است که به بررسی موهوم
سرمایه اجتماعی پرداخته است .بوردیو سرمایه اجتماعی را حاصل انباشت منابع
واقعی یا مجازی تعریف میکند ،که مربوب به مالکیت یک شبکه بادوام از روابط کم
و بیش نهادینه شده در بی افرادی است که با عضویت در یک گروه ایجاد میشود
(بوردیو .)248 :1986 ،به نظر او جایگاه و مسیر فرد ،گروه یا نهاد در فضای اجتماعی
وابسته به میتان برخورداری از سرمایه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نمادی و
تغییرات در حجم و ترکیک ای چهار سرمایه در طول زمان است (استونت:1375 ،
.)345
به عقیده بوردیو در هر میدانی ،میان بازیگران یا گروههای اجتماعی ،چهار نو
سرمایه رد و بدل میشود که عبارتند از:
الف) سرمایه اقتصادی ،یعنی ثروت و پولی که هر کنشگر اجتماعی در درست
دارد و شامل درآمدها و بقیه انوا منابع مالی است که در قالک مالکیت جلوه نهادی
پیدا میکند.

1- Coleman
2- Putnam
3- Bourdieu
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ب) سرمایه اجتماعی ،یعنی شبکهای از روابط فردی و گروهی که هر فردی در
اختیار دارد و شامل همه منابع واقعی و بالقوهای است که میتواند در اثر عضویت
در شبکه اجتماعی کنشگران یا سازمانها به دست آید.
ج) سرمایه فرهنگی ،یعنی قدرت شناخت و قابلیت استواده از کاالهای فرهنگی
در هر فرد بوده که در برگیرنده تمایالت پایدار فرد است و در خالل اجتماعی شدن
در فرد انباشته میشوند.
د) سرمایه نمادی  ،یعنی مجموعه ابتارهای نمادی  ،حیثیت ،احترام و قابلیت
های فردی در رفتارهایی که فرد در اختیار داشته و به معنای توانایی مشروعیت
دادن ،تعریف کردن و ارزش گذاردن است (فکوهی .)300 :1381 ،در دستهبندی
دیگری بر اساس اندیشه بوردیو ،سرمایه در چهار بعد سرمایه اقتصادی یا مادی ،سرمایه
انسانی ،سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی تقسیم شده است (نیازی و کارکنان
نصرآبادی.)126 :1394 ،
یکی از ابعاد مهم سرمایه در اندیشه بوردیو ،سرمایه فرهنگی است که آن را به
عنوان آشنایی با فرهنگ مشرو در یک جامعه تعریف کرده است (گوسم و همکاران
 .)3 :2019 1،ابعاد سرمایه فرهنگی از دیدگاه بوردیو در سه بخش تجسم یافته،
عینیت یافته و نهادینه شده قرار داده شده است:
الف) سرمایه تجسم یافته یا متجسد :ای شاخه از سرمایه فرهنگی که به
نهادینه سازی تمایالت و خواستهها در افراد یک جامعه ارتباب دارد و بر مجموعه
قابلیتها و مهارتهای فرد داللت میکند و از سوی قشر تأثیرگذار جامعه به عنوان
فرهنگ برتر تعبیر میشود (الریو و وینینگر.)2003 ،
ب) سرمایه فرهنگی عینیت یافته :بیشتر در اشیا و کاالهای فرهنگی و هر
آن ه از دایره ذهنیات به واقعیت و عینیات راه یابد ،در ای حوزه جای میگیرد
(بوردیو و همکاران .)143 :1389 ،سرمایه عینیت یافته در حقیقت تجلیات و آثار
سرمایه متجسد است ،یعنی باید امکانات الزم همراه با افراد واجد شرایطی که الزم و
ملتوم یکدیگرند شکل بگیرد تا از آن طریق سرمایه فرهنگی عینیت یافته ظاهر شود
(محسنی.)181 :1367 ،
1- Gusman
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ج)سرمایه فرهنگی نهادینه شده :به امتیازات یا سرمایههای حاکی از عناوی
کمیاب ،دستاوردها ،توانایی ها ،مهارتهای تحصیلی و غیر تحصیلی ،که به صورت
مدرک به فرد ارائه شده و به لحاظ قانونی به دارنده آن ارزش و پایگاه اجتماعی
میدهد ،سرمایه فرهنگی نهادینه شده اطالق میشود .سرمایه فرهنگی نهادینه شده
به مدد قانون و مقررات نهادینه شده حاصل میشود و به کمک ضوابط اجتماعی و
به دست آوردن عنوانهایی مانند مدارک تحصیلی ،ورزشی ،هنری و تصدیق حرفهای
کار ،برای افراد دارنده آن کسک موقعیت میکند (روح االمینی .)118 :1377 ،سرمایه
فرهنگی نهادینه شده در حقیقت نوعی رسمیت بخشیدن نهادی به سرمایه فرهنگی
و عینی کردن سرمایه فرهنگی تجسم یافته است.
با توجه به نقش سرمایه ها در ابعاد مختلف زندگی افراد ،ضرورت توجه و پرداخت
به ای امر مهم در نظام تعلیم و تربیت رسمی و کتاب های درسی از اهمیتی دو چندان
برخوردار است؛ چون دانش آموزان در دوره مهم فرایند جامعهپذیری و هویت یابی
قرار دارند .بنابرای طرح سرمایه ها در کتاب های درسی می تواند در آگاهی بخشی،
تقویت هویت و توانمندسازی نوجوانان موید باشد .از بی سه کتاب جامعه شناسی
دوره متوسطه دوم در رشته انسانی ،کتاب جامعهشناسی ( )2که طی ای سال ها در
پایه یازدهم تدریس می شود ،در نظام آموزشی قبل از اجرای  ،3-3-6ای کتاب مربوب
به دوره پیش دانشگاهی بود که از محتوای علمی مبتنی بر نظریههای جامعهشناسی
بیشتری برخوردار است و از بی سه کتاب مذکور گتینه مناسکتری برای بررسی انوا
سرمایه ها می باشد.
هدد ای پژوهش بررسی محتوا و مقایسه فصول کتاب جامعهشناسی است تا
مشخص شود میتان توجه به ابعاد سرمایهها به چه میتان است؟ آیا متون و تصاویر
کتاب در بردارنده ابعاد سرمایهها هستند؟ بنابرای سؤال اساسی پژوهش حاضر ای
است که در کتاب درسی جامعهشناسی پایه یازدهم انسانی به چه میتان به ابعاد
سرمایهها توجه شده است؟
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نمودار شماره  .1انوا سرمایه در کتاب جامعه شناسی 2

پیشینه تجربی
در ای بخش پژوهشهای مرتبط با سرمایه و محتوای کتاب درسی جامعه شناسی،
که مورد بررسی قرار گرفته اند ،ارایه میگردد.
برقی و حرفتی سبحانی لیلآبادی ( )1398در پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای
کتابهای دوره متوسطه اول برحسک میتان توجه به مؤلوههای سرمایه اجتماعی در
سال تحصیلی  97-98براساس سیاهه تحلیل در روش تحلیل محتوا انجام داده اند.
یافتههای پژوهش نشان داده است که در دوره متوسطه اول میتان توجه به مولوههای
سرمایه اجتماعی وضعیت مطلوبی دارد که سهم مؤلوه هنجارهای همیاری اندکی از
دیگر مؤلوهها بیشتر بوده است .هم نی ضریک اهمیت مولوه شبکه ها در کتابهای
پیامهای آسمانی (دینی) و ضریک اهمیت مؤلوه اعتماد در کتابهای مطالعات
اجتماعی نسبت به سایر مولوهها در جایگاه پایی تری قرار داشته است .طیک نیا و
همکاران ( )1398پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش بر سرمایه اجتماعی انجام داده اند.
محققان با بکارگیری روش جایگتینی فوکویاما برای متغیرهای سرمایه اجتماعی و
درقالک روش  OLSبرای دادههای سری زمانی دوره  1363-1393در ایران بکار برده
اند .نتایج بر اساس روش تحلیل مؤلوه های اصلی نشان داده اند از بی عوامل اثرگذار
بر سرمایۀ اجتماعی ،آموزش به مثابۀ یک عنصر کلیدی برای بهبود سرمایۀ اجتماعی
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نقش اساسی داشته است .صادقی و همکاران ( )1398در تحقیقی با عنوان پیشبینی
درگیری تحصیلی دانش آموزان بر اساس سرمایههای روانشناختی و اجتماعی در بی
دانش آموزان متوسطه اول و دوم شهرستان دهلران انجام داده اند .یافتهها نشان دادهاند
سرمایهها قادر به به اثرگذاری بر درگیری تحصیلی دانش آموزان هستند و از ای رو
باید به تقویت ای دو نو از سرمایه در نظام آموزش و پرورش توجه ویژه شود.
نتایج پژوهش قاسمی و قدسیه ( )1390با عنوان تحلیل محتوای کتابهای درسی
دوره ابتدایی از نظر عناصر تشکیل دهنده موهوم سرمایه اجتماعی نشان داد که
بیشتری مؤلوه اشاره شده در مت مربوب به هنجارها و سپس شامل ارزش های
اجتماعی ،فرهنگی ،اعتماد ،قابلیت اعتماد و مشارکت بوده و مؤلوه کیویت تعامل،
کمتری سهم را به خود اختصاص داده است.
به اعتقاد کارشناسان ،از بی نهادهایی که نقش اساسی در فرایند جامعهپذیری بر
عهده دارند ،اهمیت و اثرگذاری نهادهای خانواده ،مدرسه ،رسانه و گروه همساالن از
همه بیشتر است (ذبیحی .)172 :1393 ،در بی عناصر نهاد مدرسه و دستگاه تعلیم و
تربیت ،نقش کتابهای درسی در ارتقای سرمایهها اساسی است .هم نی از بی همه
کتابهای درسی ،محتوای جامعهشناسی به سبک ماهیت ای حوزه از برنامه درسی،
نقشی تعیی کننده در پرداخت به ابعاد سرمایهها دارند.
با توجه به اهمیت و آثار سرمایهها در حوزههای مختلف ،در پژوهش های فراوانی به
روشهای مختلف و در نمونههای آماری گوناگونی مورد بررسی علمی قرار گرفته است.
اما در پژوهشهای اندکی مؤلوههای سرمایههای اجتماعی و فرهنگی در کتابهای
درسی بررسی نمودهاند و تاکنون پژوهشی در خصوص بررسی ابعاد سرمایهها در
کتابهای درسی جامعهشناسی انجام نشده است.
روش تحقیق
در ای پژوهش از روش تحلیل محتوا استواده شده است که پژوهشی کاربردی و
توصیوی است .برلسون ( )1954تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشی برای تشریح کمی،
نظاممند و عینی محتوای آشکار پیام تعریف میکند (بیکر .)316 :1386 ،تحلیل
محتوا اغلک مستلتم انجام مراحل زیر است:
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الف) مرحله قبل از تحلیل (آمادهسازی و سازماندهی) ب) بررسی مواد )پیام) و
ج) پردازش نتایج (سرمد و همکاران .)1393 ،بر مبنای ای مراحل ،پژوهش طی سه
مرحله طراحی گردید :در ابتدا ،ابعاد سرمایهها بر مبنای نظریات بوردیو انتخاب گردید.
از بی جامعه شناسانی که به موهوم سرمایه پرداخته اند ،بوردیو در یک دسته بندی
جامع ،سرمایهها را در چهار بعد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و نمادی قرار داده است.
برای تحلیل مت از واحد ثبت استواده شد که در دو بخش مت و تصاویر مورد شمارش
قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی فصول کتاب جامعهشناسی ()2
رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم در سال تحصیلی  1400-1401بوده است.
برای افتایش دقت در پژوهش ،نمونه آماری با جامعه آماری یکسان انتخاب گردید.
ابتار گردآوری دادهها در ای پژوهش چک لیست تحلیل محتوای کتاب جامعهشناسی
( )2و محقق ساخته میباشد .در مرحله دوم برای هر یک از فصلهای کتاب جدولی
ترسیم و محتوای هر مضمون بر اساس وجود ابعاد سرمایهها ،مورد تحلیل قرار گرفت.
در مرحله سوم بر اساس فراوانی و درصد ها اهمیت توجه به هر یک از ابعاد حاصل
گردید.
برای تعیی روایی1ابتارپژوهش از روش روایی صوری و محتوایی2استواده شد.
به ای ترتیک چک لیست تهیه شد و در اختیار ده نور از اساتید علوم تربیتی و
جامعهشناسی قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا شاخص های چک لیست را به
لحاظ درجه تناسک با ابعاد سرمایهها از دیدگاه پیر بوردیو در طیوی از  1تا 10
ارزشگذاری کنند .میانگی نمرات ارزیابان ،برای چک لیست  9/5از  10بود که
نشان از روایی باالی چک لیستهای اشاره شده ،دارد .برای سنجش پایایی 3ابتار
تحقیق ،از روش ویلیام اسکات 4،استواده شد (اسکات .)1391 ،هر چند میتان ضریک
پایایی بستگی به نو تحقیق دارد ،اما در تجتیه و تحلیل محتوا باید از  70درصد
بترگتر باشد (محمدیمهر .)1394 ،در ای پژوهش ضریک پایایی برای چک لیست

1- Validity
2- Content Validity
3- Reliability
4- Scott
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ابعاد سرمایهها مساوی با  92درصد تعیی گردید که نشان از پایایی باالی چک لیست
دارد .برای تجتیه و تحلیل دادهها نیت از آمار توصیوی استواده گردید.
جدول شماره  .1صوات موهومی ابعاد سرمایهها در کتاب جامعهشناسی 2
بعاد

صفات مفهومی

سرمایه
روابط میان جوامع ،آزادی ،انقالب ،عدالت اجتماعی ،توسعه ،جنبش های اجتماعی،
اعتراضات و واکنش های مردمی ،مهاجرت ،هدد مشترک ،همایش بی المللی،
سرمایه همدلی و هم زبانی ،شادی ،تعامالت ،اندیشه های آزادی خواهانه ،انتخابات ،قدرت
اجتماعی اجتماعی ،انقالب آزادی بخش ،تعهد ،مسئولیت ،عقالنیت ،سعادت و عتت ،گوتگوی
تمدن ها ،جهانی شدن ،راهپیمایی ،نظام نوی جهانی ،نهضت های آزادی بخش،
تعامالت ،شبکه های عظیم اطالعاتی
فرهنگ سرمایه داری،کانون ثروت ،نیازهای مادی ،روابط اقتصادی ،سازماندهی
اقتصادی ،پیوند قدرت با ثروت و تجارت ،صنعت ،نووذ اقتصادی ،شرکت های
سرمایه رسانه ای سونی ،...صادرات ،انتقال ثروت ،شرکت های بترگ چند ملیتی ،بازارهای
اقتصادی مشترک منطقه ای ،چارچوب اهداد اقتصادی ،توسعه صنعت ارتباطات ،فناوری و
صنعت ،ر ستوران های زنجیره ای ،گسترش تجارت ،اقتصاد صنعتی ،آزادی اقتصادی،
توزیع مناسک ثروت ،انسجام صنعتی ،روابط تجاری ،ارزش فروش ،بازار مصرد ،قدرت
اقتصادی ،عملکرد اقتصادی

سرمایه
فرهنگی

سرمایه
انسانی

کشتی با چوخه در اسورای  ،پرسش های هستی شناسانه ،باغ گلش طبس ،فیلم
ب ه های آسمان ،تکیه دولت ،برگتاری مراسم عاشورا ،حاکمیت آرمان دینی ،کرامت،
وحی ،عقل ،تجربه ،مسابقات بی المللی قرآن ،صلح ،رنسانس ،عقاید و ارزش های
بنیادی  ،رمان الیورتویست ،استقالل فرهنگی ،نماد شهر موصل ،هویت الهی ،فرش
پازریک ،معنویت جهان شمول ،توسعه آموزش ،ادبیات ،برپایی نماز جماعت ،هویت
الهی ،اصالح گران دینی ،رویکرد معنوی ،اجالس هتاره ادیان ،حقایق قدسی ،فیلم
مستند آخرالتمان
انسان مختار و مسئول ،رفع اختالد جنسیتی ،حقوق انسانی ،رفاه کارگران ،خواست
و اراده آدمی ،نیروی کار ،تسلط انسان بر طبیعت ،اصالت انسان ،پرسش های انسان
گرایانه ،اصالح ژنتیکی ،امیرکبیر ،روسو ،نخبگان
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یافتهها
در ای بخش یافتههای حاصل از تحلیل محتوای فصلهای کتاب بر اساس توجه
به ابعاد چهارگانه سرمایه و میتان توجه به هر یک از ای ابعاد ،در فصلهای مختلف
کتاب ارایه گردیده است.
جدول شماره  .2فراوانی و درصد ابعاد سرمایه ها و غیر سرمایه در فصل کتاب جامعه شناسی 2
محتوا

جمالت و

جمالت و

کل جمالت و تصاویر

فراوانی

تصاویر

تصاویر غیر

کتاب

سرمایهها

سرمایهها

تعداد

604

676

1280

درصد

47/2

52/8

100

نتایج جدول شماره  2نشان میدهد از مجمو محتوای مت و تصاویر کتاب درسی
جامعهشناسی پایه یازدهم  47/2درصد مطالک مربوب به ابعاد سرمایهها بوده و 52/8
درصد محتوای کتاب ،مطالبی بوده اند که تناسک موهومی با مبحث سرمایهها
نداشتهاند.
جدول شماره  .3فراوانی و درصد ابعاد سرمایهها و غیر سرمایه در فصلهای کتاب جامعه شناسی2
فصل

جمع واحد

درصد

جمع واحد

درصد واحد

تحلیل

واحد

تحلیل

تحلیل

سرمایهها

تحلیل

غیرسرمایه

غیرسرمایه

جمع
تعداد

درصد

سرمایهها
اول

163

26/9

166

24/6

329

25/7

دوم

210

34/8

194

28/7

404

31/6

سوم

114

18/9

196

29

310

24/2

چهارم

117

19/4

120

17/7

237

18/5

کل

604

100

676

100

1280

100
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نتایج جدول شماره  3نشان میدهد در بی چهار فصل کتاب جامعهشناسی پایه
یازدهم بیشتری توجه به سرمایهها ،مربوب به فصل دوم با  34/8درصد و کمتری
توجه مربوب به فصل سوم با  18/9درصد بوده است .هم نی در فصل اول 26/9
درصد و در فصل چهارم  19/4درصد مطالک مربوب به مباحث ابعاد سرمایهها بوده
است .هم نی نتایج جدول شماره  2نشان میدهد در فصل دوم کتاب جامعهشناسی
پایه یازدهم نسبت به فصلهای دیگر کتاب و در مقایسه با محتوایی که مربوب به
مبحث سرمایهها نیستند ،بیشتری توجه شده است ،بگونهای که میانگی توجه 34/8
درصد در مقابل  28/7درصد عدم توجه قرار دارد .هم نی در فصل سوم کتاب
بیشتری مطالک مربوب به غیرسرمایهها بوده و کمتری توجه در ای فصل به ابعاد
سرمایهها شده است ( 29درصد عدم توجه در مقابل  18/9درصد توجه) .دیگر مقادیر
توجه و غیر توجه به ابعاد سرمایه در جدول فوق آمده است.
جدول شماره  .4فراوانی مشاهده شده ابعاد سرمایهها در فصلهای کتاب جامعهشناسی 2
فراوانی
ابعاد

فراوانی مشاهده

درصد فراوانی

شده
سرمایه اجتماعی

161

26/6

سرمایه اقتصادی

88

14/6

سرمایه فرهنگی

285

47/2

سرمایه انسانی

70

11/6

جمع کل

604

100

نتایج جدول شماره  4نشان میدهد در بی ابعاد چهارگانه سرمایه در کل کتاب
جامعهشناسی پایه یازدهم بیشتری توجه به سرمایه فرهنگی با  47/2درصد و کمتری
توجه مربوب به سرمایه انسانی با  11/6درصد است .هم نی توجه به سرمایه اجتماعی
 26/6درصد و توجه به سرمایه اقتصادی  14/6درصد بوده است.
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جدول شماره  .5فراوانی و درصد ابعاد سرمایهها در فصلهای کتاب جامعهشناسی 2

فراوانی

فصل اول
فراوانی

درصد

فصل دوم
فراوانی

درصد

فصل سوم
فراوانی

درصد

فصل اول چهارم
فراوانی

درصد

ابعاد
سرمایه
اجتماعی

33

20/2

59

28/1

28

24/5

41

35

سرمایه
اقتصادی

11

6/8

44

21

31

27/2

2

1 /7

سرمایه
فرهنگی

92

56/4

82

39

49

43

62

53

سرمایه
انسانی

27

16/6

25

11/9

6

5 /3

12

10/3

جمع

163

100

210

100

114

100

117

100

نتایج جدول شماره  5نشان میدهد در فصل اول به ترتیک به بعد سرمایه فرهنگی
با  56/4درصد ،بعد سرمایه اجتماعی با  20/2درصد ،بعد سرمایه انسانی با  16/6درصد
و در نهایت به بعد سرمایه اقتصادی با  6/8درصد توجه شده است .در فصل دوم به
ترتیک به بعد سرمایه فرهنگی با  39درصد ،بعد سرمایه اجتماعی با  28/1درصد ،بعد
سرمایه اقتصادی با  21درصد و در نهایت به بعد سرمایه انسانی با  11/9درصد توجه
شده است .در فصل سوم به ترتیک به بعد سرمایه فرهنگی با  43درصد ،بعد سرمایه
اقتصادی با  27/2درصد ،بعد سرمایه اجتماعی با  24/5درصد و در نهایت به بعد
سرمایه انسانی با  5/3درصد توجه شده است .هم نی در فصل چهارم به ترتیک به
بعد سرمایه فرهنگی با  53درصد ،بعد سرمایه اجتماعی با  35درصد ،بعد سرمایه
انسانی با  10/3درصد و در نهایت به بعد سرمایه اقتصادی با  1/7درصد توجه شده
است .بیشتری نگاه به سرمایهها مربوب به بعد سرمایه فرهنگی با  56/4درصد در
فصل اول و کمتری توجه به سرمایهها مربوب به بعد سرمایه اقتصادی با  1/7درصد
در فصل چهارم بوده است.
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نتیجهگیری
در نظام آموزشی و تعلیم و تربیت رسمی کشور ما ،یکی از مؤلوههای اساسی
کتابهای درسی هستند که اکثریت فعالیتهای دانشآموزان ،معلمان و حتی عوامل
مدرسه بر اساس آن صورت میگیرد .بهعنوان مثال طرح تدریس ،فعالیتهای آموزشی
و ارزشیابی معلمان در کالس درس ،به میتان قابل توجهی به نو  ،ساختار ،حجم
و نحوه تدوی محتوای کتاب درسی مربوب است .با توجه به اینکه رسالت پرداخت
به مباحث سرمایهها در کتابهای درسی دوره متوسطه بیشتر متناسک با رشته علوم
انسانی و کتابهای جامعهشناسی است ،بنابرای با گنجاندن ای مواهیم در کتابهای
درسی ،آموزش و تأکید بر آنها توسط دبیران جامعهشناسی ،میتوان شاهد افتایش
ارتقای سرمایهها در کنار هویت بخشی به نوجوانان باشیم.
بر اساس اندیشه بوردیو ،سرمایه در چهار بعد سرمایه اقتصادی ،سرمایه انسانی،
سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی قابل تقسیم است .نتایج پژوهش بر اساس چهار بعد
ذکر شده حاکی از ای است که مؤلوان حجم قابل قبولی از محتوای کتاب
جامعهشناسی یازدهم انسانی به ابعاد سرمایهها اختصاص داده اند .از آنجایی که مواهیم
جامعهشناسی تنو موهومی دارند و در کتاب جامعهشناسی ( )2به مواهیمی مانند
هویت ،نابرابری ،بحران معرفت و ارزشها توجه شده است ،بنابرای در ارزیابی کلی
اختصاص حدود  48درصد مطالک به ای موهوم اساسی مطلوب به نظر میرسد.
بر اساس نتایج یافتهها ،در کتاب جامعهشناسی پایه یازدهم بیشتری توجه به
سرمایهها ،مربوب به فصل دوم (فرهنگ معاصر غرب و نظام نوی جهانی) با 34/8
درصد و کمتری توجه مربوب به فصل سوم (چالشهای جهانی) با  18/9درصد بوده
است .هم نی در فصل اول (فرهنگ جهانی)  26/9درصد و در فصل چهارم (بیداری
اسالمی و جهان جدید)  19/4درصد مطالک مربوب به مباحث ابعاد سرمایهها بوده
است .هم نی نتایج نهایی نشان میدهد در بی ابعاد چهارگانه سرمایه در کتاب
جامعهشناسی پایه یازدهم بیشتری توجه به ترتیک به سرمایه فرهنگی  47/2درصد،
سرمایه اجتماعی با  26/6درصد ،سرمایه اقتصادی با  14/6درصد و در نهایت سرمایه
انسانی با  11/6درصد بوده است .یافتههای ای تحقیق با پژوهش صادقی و همکاران
( )1398مبنی بر اهمیت سرمایه اجتماعی بر درگیری تحصیلی دانشآموزان ،پژوهش

تحلیل محتوای انواع سرمایهها در کتاب جامعهشناسی /...محمد سلیماننژاد و....

125

برقی و حرفتی سبحانی لیل آبادی ( )1398مبنی میتان توجه مطلوب به مؤلوههای
سرمایه اجتماعی و طیکنیا و همکاران ( )1398مبنی بر تأثیر آموزش در جهت تقویت
سرمایۀ اجتماعی هم راستا میباشد.
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 -1ضرورت تقویت ابعاد سرمایهها در اصالحات و چاپهای بعدی کتابهای درسی
با تأکید بر سرمایه انسانی و اقتصادی
 -2در کتابهای درسی جامعهشناسی دوره متوسطه دوم و بخصوص جامعه
شناسی  2که به مواهیمی نظیر سرمایهها ،هویت ،نابرابری ،بحران معرفت ،ارزشها و
غیره پرداخته است ،ضروری است ای مواهیم بر اساس شارحان ای مواهیم و ارائه
نظریههای آنها همراه گردد.
به محققان بعدی پیشنهاد میگردد ،میتان توجه به ابعاد سرمایهها در دیگر پایه
های درسی و در مرتبه بعدی ،ای میتان توجه در هر سه کتاب با هم مقایسه گردد.
از محدویتهای ای مطالعه ،عدم وجود تحقیقات مشابه بود ،که موجک شد پیشینه
قابل قبولی ارائه نشود که تالش شد با جستجوی بیشتر و دستیابی با موضوعات مشابه
ای نقیصه تا حدودی رفع گردد.
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