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 چکيده

مقاله محتوای   این  ایجاد    هایکتابدر  در  دبستان  دوره  اجتماعی  و   هایمهارت تعلیمات  ارتباطی 

را  اجتماع منکنیممی بررسی  ی  این  برای  )سیستم  ظو.  ابزار  و  محتوا  تحلیل  روش  از   بندیمقوله ر 

نمودیم  تغییرهای استفاده  ارتباطی(  مهارت  به  با    کتب  .مربوط  دبستان را  دوره  اجتماعی  تعلیمات 

که در بین   هاییبررسیو واحد تحلیل صفحه بود. طی    قراردادیم  موردبررسیصفحه    ۴۶۳٫مجموع  

برگزیدیم و را  چهار مقوله  م  طی و اجتماعی کردیارتبا   های   بامهارتچندین مقوله موجود در رابطه  

کردیم.   تقسیم  مقوله  زیر  به سه  را  مقوله  در  هر  همکاری   ،درصد  1۳گروهی    هایفعالیت مهارت 

در  درصد  1٫  جامعه  ایهفعالیت در    همکاری نه گفتن  درصد  ۲٫منزل    هایفعالیت ، همکاری   ،1٫  

،  درصد  1۰٫و مطالعه    ریزیبرنامهدرصد،    ۲۴٫، انتقاد کردن،  1۲٫، شناخت حقوق خود و دیگران  درصد

 یابی دوست ، مهارت  درصد  ۲۲٫ی  م، مهارت کالمی، غیرکالدرصد  ۹٫، شناخت خود  درصد  ۲٫استقالل  

 است. قرارگرفتهدر محتوا  درصد ۷٫ ساالنبزرگ ، مهارت برقراری ارتباط با درصد ۳٫

کليدی: اجتماعی"  محتواتحلیل    واژگان  تعلیمات  درسی  مهارت "  دبستاندوره  "کتاب 

  .ارتباطی و اجتماعی 
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  ، 3اردکانی داری طاقمجتبی  ،2صادق رضائی ،1ریزی گوهرمحمد جابر ساالری 

 4یوحيد هاتفی اردکان
 . کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی 1
 . دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه عالمه طباطبایی  ۲
 . کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اردکان ۳
 . روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور نطنزکارشناس ارشد  ۴

 

   نام نویسنده مسئول:

 ریزی   گوهرمحمد جابر ساالری 

اول و دوم  رسی تعليمات اجتماعی دوره د هایکتابتحليل محتوای  

 ارتباطی اجتماعی  هایمهارت  جهت توجه بهدر  دبستان

 11/۷/1۳۹۹  تاریخ دریافت:

 1۷/۹/1۳۹۹  تاریخ پذیرش:
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 مقدمه 

 طرح مسئله 
فیروز  )  دهندمیکیل  را تش  رودررو موفق و    هایارتباطکه شالوده    شود میگفته    رفتارهاییارتباطی اجتماعی به    هایمهارت

 (. 1۲٫ ص ، 1۳۷۷٫بخت،

منفی    پیامدهای  دارندمشکلارتباطی و اجتماعی    هایمهارتکودکان و نوجوانانی که در کسب    دهندمینشان    هاپژوهش

 بهره بی(  ۲۰۶۶٫)کاترین،به بزهکاری بیش از سایر کودکان    غیراجتماعی)گرایش کودکان    کنندمیرا تجربه   بلندمدتیو    مدتکوتاه 

از   برقراری رابطه، همکاری، پاسخ مثبت به دوستان )  هایمهارتبودن کودکان اجتماعی  (،  1۹۸۰٫،گاتانگسترده و متنوع مثل 

و   نوجوانی  در  شدید  اختالالت  و  مشکالت  و  اجتماعی  مهارت  کمبود  کمبود  1۹۷۹٫،مارس)  سالیبزرگرابطه  داشتن  رابطه   ،)

( و با اعتیاد و  1۹۷۳٫کوئن، (، افت تحصیلی )1۹۸۳٫آموزشی )اسکات،  هایمحیطارتباطی و اجتماعی با ناسازگاری در  هایمهارت

  ( ارتباطی و اجتماعی در کودکان و نوجوانان دارد   هایمهارت( همگی حکایت از اهمیت برقراری  1۹۸1٫،خونتی مصرف مواد مخدر )

 ( 1۳۷۸٫فتحی،)

منبع جهت    ترینمهمدرسی    هایکتابمدرسه و    چراکه هستدرسی مشهود    هایکتابدر این میان نقش مدرسه و محتوای  

از اهداف درس حوزه علوم اجتماعی ایجاد و پرورش ارتباطی و    ویژهبه،  ارتباطی و اجتماعی است  هایمهارتیادگیری   که یکی 

 . است قرارگرفته کنکاش و  موردبحث ارتباطی  هایمهارتاجتماعی است بنابراین در این مقاله میزان توجه به برخی 

 

 ضرورت تحقيق

 دارد، عهده بر را آموزدانش کردن اجتماعی وظیفه که نهادی  اولین و تربیت و تعلیم رسمی جایگاه نخستین عنوانبه مدرسه

  دبستان   دوره  در  که  است  بدیهی  .(1۳۸۰٫زاده،  فاتحی)  دارد  اجتماعی   و  ارتباطی  مهارت  تقویت  و  پرورش  در  کنندهتعیین  نقشی

  ؛ است  خانواده  از  وی  شدن   جدا  و  اجتماع   در  کودک  حضور  بر  آغازی  مقطع  این  چراکه.  بود  خواهد  ترحیاتی  و  ترپررنگ  نقش،  این

  های پژوهش  در.  باشند  کودکان  نیاز  این   پاسخگوی  که  شوند  تعیین  نحوی   به   بایستمی  هاکتاب  محتوای  و   درسی  ریزیبرنامه  بنابراین

 هاکتاب  دیگر   از   بیش   باید  اجتماعی   تعلیمات  هایکتاب.  است  شدهمشخص  هامهارت  این  به  توجه  ضرورت  و   اهمیت   متعدد

  شویم   متوجه تا کنندمی کمک ما به هاکتاب این محتوای  تحلیل. باشد فراگیران در اجتماعی  و ارتباطی هایمهارت یایجادکننده

  دبستان  دوره اجتماعی  تعلیمات هایکتاب آن، از ترمهم و دارد وجود  هاکتاب این  در اجتماعی و ارتباطی  مهارت میزان چه به که

 . شوندمی آموزان  دانش در هامهارت این ایجاد سبب میزان چه تا

 

 پيشينه پژوهش

نهادهای اجتماعی  1۹۷۷)  موریش اعضای خود در    هایزمینهباید    وپرورشآموزش  ازجمله( معتقد است که  برای  را  الزم 

کارکرد نظام آموزشی در فرآیند    منزلهبهرورت تربیت شهروند را  برقراری ارتباط صحیح با محیط و افراد مهیا کنند. این امر ض

اجتماعی   هایمهارتبیش از همه در ایجاد، پرورش و تقویت  ۲1در قرن  وپرورش آموزش. اصول  کندمیافراد افزون  پذیریجامعه

از   اندعبارت. این اصول کندمی تأکید ارتباطی در افراد که باید بیش از همه در محتوای برنامه درسی مدارس وجود داشته باشد، و

به مفهوم داشتن حس مسئولیت برای   سویکشهروندی که از  طورکلیبهزیستن و  باهمبودن و  باهمدانستن،  باهمیادگیری برای 

 . (۲۰۰۰یونیسف، اجتماعی، عاطفی و فرهنگی دیگران است )   هایزمینهدرک خود و جامعه و از سوی دیگر 

و    ( 1۳۸۳  عباسی)  فراگیران اجتماعی    نیازهایعلوم اجتماعی به مسائل و    هایکتابمحتوا    توجهیبیدیگر    هایپژوهشدر  

 است.  شدهمطرحدرسی  های کتاب در( 1۳۷۶ یعقوبی) آموزاندر نظر نگرفتن انتظارات دانش 

درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی را    هایکتابارتباطی و اجتماعی در    هایمهارتو عریضی نیز    شواخی  ،علی  یار

ارتباطی بسیار پربار و قوی بوده و    هایمهارتایجاد و پرورش    ازنظر   هاکتاب  درمجموع »بررسی کردند و به این نتایج نائل شدند:  

ضمن تکرار پژوهش روی    شود میبنابراین پیشنهاد    ؛ اطی دانش آموزان فراهم کرده استزمینه الزم را برای رشد اجتماعی و ارتب
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آموزش ضمن خدمت و برای والدین جلسات آموزش برگزار شود همچنین با شناسایی و    هایدورهدیگر برای معلمان،    هایکتاب

 .«بهتر را برای جامعه رقم زد ایآینده  توانمیرشد اجتماعی و عاطفی دچار مشکل هستند  که در فرایند آموزانیدانشکمک به 

 

 اهداف 

 ارتباطی و اجتماعی  هایمهارتدرسی تعلیمات اجتماعی دوره دبستان در تقویت  هایکتابمشخص کردن نقش : کلی

 

 جزئی:

 ارتباطی و اجتماعی  هایمهارت هایمقوله هر کتاب به  توجهمشخص کردن میزان 

 ارتباط و اجتماعی در دانش آموزان  هایمقولهمشخص کردن میزان ایجاد و پرورش هر یک از 

 

 التسوا
ارتباطی و اجتماعی را در دانش آموزان    هایمهارت  تعلیمات اجتماعی دوره دبستان،  هایکتاببه چه مقدار محتوای متنی  -1

 ؟دهدمیایجاد و پرورش 

 هایمهارتمختلف دوره دبستان به    هایپایهتعلیمات اجتماعی در    هایکتاببین میزان پرداختن    داریمعنی  رابطهآیا  -۲

 وجود دارد؟  اجتماعی  وارتباطی 

 

 روش
 گرفتهانجامتعلیمات اجتماعی دوره دبستان    هایکتابپژوهش روی    این   . در این پژوهش تحلیل محتوا از نوع کمی بوده است

نیز   هادادهگرداوری  ابزار .هست صفحه تعلیمات اجتماعی دوره دبستان است. واحد تحلیل نیز، هایکتاباست جامعه آماری همه 

  پنجم   پایه  ،درصد  ۲1  چهارمدرصد، پایه    ۴1/1۶پایه سوم    کتاب  .هستصفحه    ۴۶۳  شدهتحلیل  محتوای   .هست  بندی مقولهسیستم  

 را به خود اختصاص داده است.  شدهتحلیلم محتوای درصد کل حج ۲۶/ ۷۸ششم  پایه  ،۳5/ ۴۰

 

 مرور مفاهيم

 همکاری

 در  افزایش  باعث  هم  درنتیجه.  گرددمی  جهتیک  در  مختلف  نیروهای  شدن  جمع  باعث  که  است  هاییراه  از  یکی  همکاری

  کریم قرآن در متعال خداوند. برسد انجام به بود، غیرممکن تنهایی که کارهایی که شودمی باعث هم و شودمی  کارها انجام سرعت

 (.۲ آیه مائده) العدوان  و االثم علی التعاونوا و  التقوی و البر علی تعاونوا: فرمایدمی

  همکاری   فقدان  طورقطعبه  علتش  نشود،  عاید  اینتیجه  هاوجوشجنب  و  هاکوشش  از  اگر.  است  همکاری  تمدن  اصلی  منشا

 . (نهم شماره شانزدهم،  سال یغما، مجله ابوسعیدی، صالح محمد) است مؤثر

 

 ورزی  جرئت

.  شود  انجام  مناسب  و  صادقانه  مستقیم،  شیوه  به  که  خویش  احساسات  و  افکار  بیان  و  خود  حقوق  از  دفاع   یعنی  ورزی،  جرئت

  احترام   دیگران   نیازهای و  هاخواسته به  کهاین  ضمن  و  نیستند  منفعل  آنان. هستند  قائل  احترام دیگران  و  خود برای  ورز جرئت  افراد

ریس ال. کلینکه،  )  کنند  برقرار  ارتباط  آنان  با  قاهرانه  شیوه  به  و  کنند  سوءاستفاده  هاآن  از  دیگران   دهندنمی  اجازه  ،گذارندمی

 . (۲۶1، ص  1، ج  محمدخانیزندگی، ترجمه شهرام  هایمهارت
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 تفکر انتقادی

 یک  ایجاد  توانایی)  کلیات  تنظیم  قدرت  معنی  به  انتقادی  تفکر  :دارد  عقیده«  انتقادی  تفکر  آموزش»  کتاب  مایرزمؤلف  چت

.  است قضاوت  در  تعجیل از پرهیز و سالم تردید ،(داوری توقف و داوریپیش از پرهیز) نوین احتماالت پذیرفتن ،(تحلیلی چارچوب

  سودمند   مؤمنان  در  پند  که  زیرا  ده  پند  و.( )55\ ذاریات)  «الم ومِنینً  تَنَّفَعٌ  الذ ُّکری  فَإِنَّ  ذَکَّرٌ  وَ»  :فرمایدمی  کریم  قرآن.  (1۳۷۴  مایرز،)

 . (افتدمی

      

 خودگردانی

  ( 1۹۹۶)   شانک  باور  به(.  1۹۸۶  ،ورا  بند)  انداجتماعی  شناخت  نظریه  در  کلیدی  و  مهم  مفهوم  دو  خودپسندی  و  خودگردانی

 .شد  مطرح 1۹۸۰ یدهه از  پس خودگردان یادگیری هایمدل

  بازبینی،   به  یادگیرندگان  آن  در  که  است  سازنده   و  پویا  فرآیندی  خودگردان،  یادگیری  که  است  آن  بر(  ۲۰۰۰)  ریچ  پینت

 نام   به مهمی  انگیزشی  متغیر به  وابسته را  خودگردانی(  1۹۹۷)  بندورا  . پردازدمی خویش  رفتار و  انگیزش   شناخت، کنترل و تنظیم 

 انجام   و  دهیدرزمینه سازمان  خود  توانایی  یدرباره   فرد  هایداوری»  خودبسندگی  باورهای  او،  دیدگاه  از.  داندمی  خودبسندگی

 تواند می  است  برخوردار  باالیی  خودبسندگی  احساس  از  موقعیت  یک  در  که  فردی  وی  باور  به(  1۹۹۷  بندورا،)  «است  موردنظر  تکالیف

  داشته  باالیی خودبسندگی  احساس تکلیف یک در فردی اگر  همهبااین(  همان) باشد نداشته احساسی چنین دیگر هایموقعیت  در

 .یابدمی بهبود گوناگون هایسویه از او کارکرد باشد

 

 ریزی برنامه

  در   را  ما  که  هاییروش  و  شیوه  اتخاذ و  تعیین  دیگرعبارتبه  یا   و  «برنامه  جزئیات   و   کلیات  در  تفکر»  از   است  عبارت  ریزیبرنامه

 ( .1۹ صمدیریت تولید، . )برساند مطلوب نتیجه بهترین به

  نشان   هابرنامه.  است  کار  یبرنامه   و  نقشه  تهیه  و  سازمان  مقاصد  و  هاهدف   تعیین  متضمن  ریزیبرنامه :  دیگر  قولی  بر  بنا

 ( .1۴ سازمانی، ص رفتارمدیریت . )یابند تحقق باید چگونه هاهدف  که دهندمی

 :فرمایدمی( السالمعلیه)  علی امیرالمؤمنین

 ( .۳۲۸، ص ۶۸ج )بحار االنوار،  الندم؛ من یومنک  العمل  قبل التدبیر

 . سازدیم ایمن  پشیمانی از را تو کار، شروع   از قبل نگرییندهآ

 

 ارتباط غيرکالمی

  یا   آگاهانه  که  است  رفتارهایی  کلیه  از  عبارت  ،نامندمی  نیز  «خاموش  زبان»  یا  «اشاره  زبان»  را  آن  که  «غیرکالمی»  ارتباط

 عالئم  صورتبه   هاپیام  اگر  ،دیگرعبارتبه(  1۳۷۴لوتانز،)  گردندمی  درک  دیگران  توسط  یا  و  شوندمی  ابراز  دیگران  حضور  در   ناآگاهانه

  با   برخورد  در  مدیر  یک  صورت  و   دست  حرکت  همانند  ؛گویندمی  «غیرکالمی  ارتباط»  را   آن  یابند،  انتقال  غیرکالمی  رمزهای  یا

 (. 1۳۷1 شعبانی،) خود کارکنان

 

 ارتباط کالمی

 انسان بازندگی قدراین  ارتباطی پدیده هیچ و ندارد تأثیر و وسعت کالمی ارتباط اندازهبه ارتباطی رفتار هیچ انسان زندگی در

  انسانی   ارتباط(»۷ص    ، 1۳۶۸  میلر،)  .«گیردفرامی  را  آنان  روزانه  زندگی  از  ایعمده  بخش  افراد  گفتگوهای  میزان».  نیست  عجین

  منتقل   غیرکالمی  یا   کالمی  هایپیام  از  استفاده  با(  اشخاص)   دیگری   شخص   ذهن  به  را  مفهومی   شخص،   یک   که  است  فرایندی

 ( ۹ص   ،1۳۷۸مایر، نیو) «.گرددمی منتقل زبان وسیلهبه نیز ما رؤیاهای حتی» .(۸1ص   ،1۳۸۷ریچموند،.«)کنندمی
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 هایافته

 در متون در یک نگاه  موردبررسی چهارگانه هایمقوله  هایفراوانی جداول درصدها و 

  سوم چهارم پنجم  ششم
پایه             

 مقوله

   درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 گروهی  1۰.5 ۸ 11.11 11 ۳.۶ ۶ ۲۶.۶ ۳۳

 جامعه ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ 1.۶ ۲ همکاری

 منزل ۲.۶ ۲ 1 1 1.۲ ۲ ۲.۴ ۳

 نه گفتن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴.۰۳ 5

رئت ج

 ورزی

۳5 ۲۸.۲۲ 5 ۳.۰۴ ۲ ۲.۰۲ 1۰ 1۳.15 
شناخت حقوق خود  

 و دیگران 

5۶ ۴5.1۶ ۲5 15.۲۴ 15 15.15 1۷ ۲۲.۳۶ 
انتقاد کردن و  

 یابیزار

۲۰ 1۶.1۲ ۷ ۴.۲۶ 1۰ 1۰.1۰ ۶ ۷.۸۹ 
و  ریزیبرنامه

 مطالعه
 ودگردانیخ

 استقالل ۰ ۰ ۳.۹۴ ۳ ۴.۰۴ ۴ 1.۶1 ۲

 شناخت خود  1۴.۴۷ 11 ۸.۰۸ ۸ ۳.۶5 ۶ ۸.۰۶ 1۰

۴۰ ۳۲.۲5 ۲۸ 1۷.۰۷ 1۹ 1۹.1۹ 1۶ ۲1.۰5 
مهارت کالمی و 

 غیرکالمی
هارت م

 ارتباطی
 یابی دوست ۲.۶۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۸۷ 11

1۴ 11.۲۹ ۳ ۷ ۷ ۷.۰۷ ۶ ۷.۸۹ 
ارتباط با  

 ساالن بزرگ 

 در متون موردبررسی چهارگانه هایمقوله درصدهای  نمودار
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 گيری نتيجه  و  بحث
  یک   یادگیری-یاددهی  فعالیت  که  اندرسیده  نتیجه  این  به   خود  متأخر   تحقیقات  در  نظران صاحب  و   تربیتی   علوم  متخصصان

  دانش  در اجتماعی و ارتباطی هایمهارت  تقویت نقش به روازاین است طرف دو و پایدار ارتباطی مستلزم و نیست سویهیک جریان

.  شودمی   تلقی  مهم  و  ضروری  امر  این  به  توجه  فلذا  ند.نمود  تأکید  یادگیری-یاددهی  فعال   هایروش   تقویت  آن  تبعبه  و  آموزان

  شده  مایلمت پویا و فعال رویکردهای به و داردبرمی  گام مسیر  این در نیز ام وپرورشآموزش اخص طوربه و جهانی وپرورشآموزش

  آموزان   دانش در دوم و  اول ابتدایی  دوره سنین با زمانهم و کودکی سنین در اجتماعی -ارتباطی هایمهارت از  مهمی بخش است

  خواهد   ایفا   را   نشدنی  انکار  نقش   آن محتوای و  درسی  هایکتاب  که  است  بدیهی .  شد خواهد  گذاشته  آن  بنای   و  گرفت  خواهد شکل

 ما کشور در اخیر سالیان در خوشبختانه. باشد داشته وجود جدی عزمی محتواها این تغییر  و تدوین در که است شایسته لذا نمود،

 تقویت  جهت   در  همه  که  شودمی  مشاهده  تدریس  هایشیوه  و   محتوا  در  محسوسی  تغییرات  و  شده  قرارگرفته  مدنظر  رویکرد   این

 است،   شده   سعی  گذشته  برخالف   جدید  هایکتاب   و   هست  آموزدانش  کردن  پذیرجامعه  درنهایت  و  اجتماعی  ارتباطی،  هایمهارت

  هایی بخش  وجود.  بگیرند  قرار   مدنظر  سنتی  های ¬روش  جایبه  فعال  های¬روش  و   منفعل  یادگیری   جایبه  فعال  های¬یادگیری

  این   و   است  امر  همین  مؤید  ها¬کتاب  در (  کنید  آوریجمع  اطالعات  کنید،  بحث  کنید،   گفتگو  کنید،  مشورت  کنید،  فکر)  مانند

 تعمیق در تراساسی و ترپررنگ نقشی اجتماعی تعلیمات کتاب. بخشدمی فزونی را جامعه و آموزگار با آموزان دانش تعامل موضوع 

 . است شدهطراحی اجتماعی  ارتباطی، هایمهارت بهبود برای  اخص طوربه که جهتازآن. ایفا خواهد کرد موضوع  این تقویت و

 ارتباطی   هایمهارت  تقویت  ازلحاظ  اجتماعی  تعلیمات  هایکتاب   که  گفت  توانمی   کلی  نگاه  یک  در  فوق  هاییافته   به  توجه  با

 به  ترجزئی  اگر  اما  ؛دارد  وجود  ارتباطی  مهارت  یک  حداقل  کتاب  صفحات  اکثر  در  کهنحویبه   هستند  قبولقابل  و  قوی  اجتماعی  و

 کتاب   و   دارد  مهارت  این  به  پرداختن  در  کمتری  سهم  پنجم  اجتماعی  تعلیمات  کتاب  کنیم  نگاه  موردبررسی  چهارپایه  هایکتاب

 ۶/۲۶ با ششم کالس در گروهی فعالیت در همکاری مقوله که بینیم ترمیدقیق بررسی در و ؛هست تریغنی محتوای دارای ششم

 هایکتاب در جامعه در همکاری مقوله طورکلیبه. دارد را فراوانی کمترین درصد ۶/۳ با پنجم کالس در و فراوانی بیشترین درصد

 کتاب پایه  در که خود  مقدار بیشترین  در  مقوله این مثالعنوانبه ،اندمانده ولفمغ گفت توان می و  دارد اندکی فراوانی  موردبررسی

  درصد  ۲ میانگین طوربه هم منزل در آموزان¬دانش همکاری مقوله. است گرفته جای صفحات درصد ۳ در فقط است آمده چهارم

 جرئت   مهارت  که  ایمقوله  زیر  اولین.  هست  بیشتری  توجه  نیازمند   که  است  داده  اختصاص  خود  به  را  موردبررسی  های¬کتاب

  موردبررسی   های¬کتاب  محتوای   در  درصدی  ۰۳/۴  اندک  سهم  ششم  کتاب  در  فقط  که  بود  «گفتن  نه  مهارت»  نمودیم   بررسی
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  از .  داشت  را  فراوانی  بیشترین  درصد  ۲۲/۲۸  با  ششم  کتاب  در  که  بود  «دیگران  و  خود  حقوق  شناخت»  بعدی  مقوله  زیر.  داشت

 و   چهارم  های¬کتاب  در  که  است  شایسته  است،  اجتماع   در  مطلوب  زندگی  شرطپیش  دیگران،  و  خود  حقوق  شناخت  اینکه  جهت

  فراوانی   درسی   هایکتاب  جدید  ساختار  لطف  به  که  بود  «ارزیابی  و  کردن  انتقاد»  بعدی  مقوله  زیر  اما  گردد  توجه  آن  به  نیز  پنجم

  گذرانیم می  ازنظر  که  بعدی  مقوله .  هست  فراوانی   درصد  ۲۴  دارای   میانگین   طوربهو    داشت  موردبررسی   محتواهای   در  مطلوبی

 مورد  هایکتاب   در  فراوانی  درصد  1۰  میانگین  با  و  می باشدا  «مطالعه  و  ریزیبرنامه »  آن  اول  مقوله  زیر  که  است  «گردانیخود»

 . است برخوردار مناسبی نسبتاً جایگاه از تحلیل

  شناخت . »است  بیشتر  گذاریسرمایه  مستلزم  ،میانگین  طوربه  فراوانی  درصد  ۲  تنها  با  که  است  «استقالل»  بعدی  مقوله  زیر

  درصد   ۶/۳  با  پنجم  کالس  در  و  مطلوب  جایگاه  از  درصد  ۴۷/1۴  با  سوم  کتاب  در  که  ماست  شدهتحلیل   بعدی  مقوله  زیر  «خود

  محتوا   تنظیم   در  که  است  شایسته   ،است   خداشناسی و    وجودی  شناخت  سرآغاز  خودشناسی  کهازآنجایی.  است  شدهواقع  مغفول

  که   است  «غیرکالمی  و  کالمی  مهارت»  موردبررسی  مقوله  زیر  اولین  ارتباطی  هایمهارت  مقوله  بحث  در  اما  ؛گردد  واقع  موردتوجه

  ۲۸  پنجم درصد، ۳۲/ 5 ششم کالس کتاب در و هست تربرجسته درسی هایکتاب محتوای در آن تبعبه و  است ارتباط اصلی پایه

 اندکی   سهم  هم  «یابیدوست»  مقوله   زیر  اما  ؛هست  مباحث  این  دارای  صفحات  درصد  ۰5/۲1  سوم  و  درصد  1۹/1۹  چهارم  درصد،

 به  چهارم و سوم هایکتاب از کدامهیچ در مثالعنوانبه. دارد  تأمل و بحث جای که دارد اجتماعی تعلیمات هایکتاب محتوای در

 درصد   ۷  در میانگین  طوربه  که  است «ساالنبزرگ  با  ارتباط  مهارت»  موردبررسی  مقوله  زیر  آخرین.  است  نشده  پرداخته  مبحث  این

 .است شده قرارگرفته صفحات

 

 پيشنهاد

 رشد   ابعاد  همه   به  توجه  است،   درسی   کتاب  محتوای   به  وابسته   آموزدانش  و   معلم  هایفعالیت  از  زیادی  حجم   کهازآنجایی 

 هاحیطه  و  ابعاد  همه  پوشش  با  مناسب  محتوایی  که  است  شایسته  لذا  و  رسدمی  نظر  به  حیاتی  امری  هاکتاب  این  در  آموزدانش

  .گردد واقع نظرمطمح  امر  مسئولین توسط حاضر  تحلیل است امید. شود کارگیریبه و  طراحی
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 و مراجع منابع

   .چهارم چاپ ،1۳۸۷: تهران کامل، عارف نشر سالم، زندگی اساسی هایمهارت  خسرو، حسینی، امیر [1]

 . 1۳۸۶: تهران ققنوس، نشر دیگران، با مؤثر ارتباط برقراری هایتکنیک  و اصول قادر، باستانی، [۲]

 . ششم چاپ ،1۳۸۶: تهران معاصر، فرهنگ نشر ،پزشکیروان   – روانشناسی جامع فرهنگ ،اهللنصرت ،افکاری پور [۳]

 نی نشر همیاری، طریق از یادگیری ،(1۳۸5) دیگران و زاده حائری [۴]

: قم   ،اهللرحمه   خمینی   امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  انتشارات   سازگاری،  راهکارهای :  سازگار   همسران  علی،  زاده،  حسین [5]

 . هفتم چاپ ،1۳۸۸

  تحصیلی   کارکرد  بر  خودبسندگی  باورهای  افزایش  و  خودگردانی  هایمهارت   آموزش  تأثیر  ایمقایسه   بررسی  اصغر،  رضویه، [۶]

 ۸5 پاییز  دبیرستانی، آموزان دانش

 . 1۳۸5: تهران ،دانه نشر زندگی، هایمهارت  آموزش همکاران، و الدن ،فنی [۷]

 علوم و روانشناسی آنان، پیشرفت و آموزان دانش  تحصیلی خودگردانی در والدین خودگردانی علی تأثیر بررسی چنگ، فوالد [۸]

 15۴-1۳5 تربیتی،

 کریم  قرآن [۹]

 ابتدایی  دوره  اجتماعی تعلیمات سوم کتاب [1۰]

 ابتدایی  دوره  اجتماعی تعلیمات چهارم کتاب [11]

 ابتدایی  دوره اجتماعی تعلیمات پنجم کتاب [1۲]

 ابتدایی  دوره  اجتماعی تعلیمات ششم کتاب [1۳]

 . 1۳۷۸: تهران نواندیش، نسل نشر ،محمدخانی شهرام ترجمه زندگی، هایمهارت ال، کریس کلینکه، [1۴]

 دوم چاپ تهران، آن، سنجش و گروه پویایی ،(1۳۷۲)  رسول محمد فومنی، گلشن، [15]

 ( 1۳۷۴) سمت، انتشارات تهران، اول، چاپ خدایار، ترجمه انتقادی، تفکر آموزش چت، ،مایزر [1۶]

  س   اسالمی،  تربیت  پژوهشی  -علمی  فصلنامه  ،(ع)   معصومین   سیره  در  فردی  بین   ارتباطی  هایمهارت  بررسی  کریمی،  مرضیه [1۷]

 1۳۸۹ بهار ،1۰ ش ،5

 تهران  فارسی، فرهنگ ،(1۳۸۶) محمد، معین، [1۸]

 . 1۳۸۲ تهران رسش، نشر منفی، گراییکمال  /مثبت گراییکمال  همکاران، و مهناز زاده، مهرابی [1۹]

 .هفتم چاپ قم، کتاب بوستان انتشارات قم، اسالمی، مدیریت ،(1۳۸۲) ،محمدحسن نبوی، [۲۰]

 البالغهنهج [۲1]

 صنعتی  مدیریت سازمان تهران گیوی، مردانی اسماعیل محور، تیم هایسازمان  ،(1۳۸۷) مارکی لبین ویکز، و مایکل وست، [۲۲]

 راهنمایی  یدوره ارتباطی و اجتماعی در کتب تعلیمات اجتماعی   هایمهارت ارعلی و دیگران، بررسی ی [۲۳]
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