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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس آموزش مهارتهای
اجتماعی به دانشآموزان است .به همین منظور ضمن تحلیل محتوای کتاب های فوق از نظر آموزگاران نیز
بهره گرفتیم .جامعه مورد بررسی در این پژوهش ،عبارتند از:
١ــ کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم ،چهارم و پنجم) ،که از هر کتاب بخش تعلیمات
مدنی ،مورد تحلیل قرار گرفت.
2ــ  ٢٦٢آموزگار سوم ،چهارم و پنجم دوره ابتدایی نواحی دوگانه شهرستان ارومیه که به عنوان حجم نمونه
انتخاب شدند.
ابزار گردآوری داده ها برای بررسی نظر آموزگاران ،پرسشنامه بود که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم
گردید؛ برای بررسی مهارت های اجتماعی در کتاب های فوق ،پیش نویسی از مهارت های اجتماعی تهیه
شد.
روش آماری این پژوهش ،تحلیل توصیفی داده ها بود که داده ها با استفاده از آن ها ،گردآوری ،طبقه
بندی و سازمان بندی شدند .همچنین برای تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک سویه
و آزمون تعقیبی شفه بهره گرفتیم .بر اساس این پژوهش ،میزان مهارت های اجتماعی در کتاب های تعلیمات
اجتماعی مجموعاً در حد متوسط و متوسط به پایین است و تعداد و درصد مقوله های مهارت های اجتماعی
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در کتاب پایه سوم بیشتر از کتاب پایه چهارم و در کتاب پایه چهارم بیشتر از کتاب پایه پنجم میباشد.
توالی و مداومت که از اصول سازماندهی محتوا به شمار می آیند ،در خصوص مهارت های اجتماعی
در این کتاب ها به طور مناسبی رعایت شدهاند .بیشتر آموزگاران ،محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی را
با زمان آن متناسب نمی دانستند.
تصاویر کتاب ها در خصوص مهارت های اجتماعی در حد متوسط است و در کتاب پایه سوم بیشتر از
کتاب پایه چهارم و در کتاب پایه چهارم بیشتر از کتاب پایه پنجم میباشد.
آموزگاران پایه سوم به طور کلی معتقدند محتوای این کتاب می تواند به میزان خوبی دانش آموزان
را در خصوص آموزش مهارت های اجتماعی یاری دهد و آموزگاران پایههای چهارم و پنجم معتقدند
محتوای کتابها در حد کم و متوسط ،دانش آموزان را در خصوص آموزش مهارتهای اجتماعی یاری
می دهد.
کلید واژهها :تحلیل محتوا ،مهارتهای اجتماعی ،دیدگاههای آموزگاران ،کتاب های تعلیمات
اجتماعی ،دوره ابتدایی

مقدمه

اجتماعی کردن صحیح کودکان و آموزش مهارتهای الزم به آنان ،همواره یکی از اهداف
عالی نظام تعلیم و تربیت به شمار می آید ،زیرا رشد و اعتالی اجتماعی در سایه اجتماعی شدن
به  دست می آید و موجب سازگاری و ایجاد ارتباط سالم و صحیح کودکان و نوجوانان با اطرافیان
میشود؛ و از این رهگذر آنان خواهند توانست توانایی های بالقوه خود را شکوفا کنند.
بنابراین مطالعه دقیق ،برنامه ریزی اولیه ،هدف گذاری صحیح و تالش مستمر برای آموزش
و تقویت آن ضروری است .این امر به خصوص در دوره ابتدایی اهمیت دارد ،زیرا این دوره یکی
از حساس ترین مقاطع زندگی هر انسانی است و شالوده شخصیت ،رفتارها و عادت های اساسی
یادگیری انسان ها ،بر چگونگی تربیتی است که در این دوره انجام می پذیرد و آنچه بعدها به دست
می آید ،بر این بنیان قرار خواهد گرفت.
نظام آموزش و پرورش هر کشور ،مجموعه تدابیر سازمان یافته ای است که امکانات بالقوه
آدمیان را تحقق می بخشد و شرایط مناسبی را در قالب برنامه ها و فرصت های آموزشی در اختیار
فراگیران قرار می دهد تا بتوانند با سرمایه های فرهنگی و تجربه های پیشنیان آشنا شوند (حسینی
نسب.)1377،
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اعضای جامعه ،در تمام عمر با تأثیر قابل مالحظه تجربه های دوران مدرسه خود زندگی
می کنند؛ بنابراین از فارغ التحصیل مدرسه انتظار می رود عالوه بر تسلط یافتن به دانش رو به رشد،
درست زندگی کردن و رفتار مناسب با انتظارات اجتماعی را نیز بیاموزد.
بخش بزرگ این امر مهم بر عهده آموزش و پرورش است .از آنجا که آموزش دوره ابتدایی
به عنوان مبنا و اصل همه آموزش ها مطرح میشود و در واقع سنگ زیر بنای نظام آموزشی به
شمار می آید ،توجه اساسی به این دوره ،اهمیت ویژه ای دارد؛ محتوای کتاب های این دوره در
ذهن دانشآموزان ،اولین نقش هایی هستند که بر لوحی صاف و سفید نقش می بندد .دانش آموزان
با خواندن این کتابها می توانند اولین آگاهی ها را درباره آداب و رسوم ،قوانین و مقررات و
مهارت های اجتماعی ،به دست آورند.
آموزش و پرورش ،وظیفه دارد تا نسل جدید را برای جامعه امروز آماده کند .این مهم در
سطح آموزش عمومی ،شامل مهارتهای اولیه زندگی و جنبه های حرفه ای آن است تا افرادی که
می خواهند در جامعه زندگی کنند را با اصول ،قواعد ،ارزشها و هنجارهای اجتماع آشنا کند و
شهروندان خوبی تحویل جامعه دهد (آقاجانی.)1381 ،
انتظار عموم از آموزش و پرورش در مرحله اول این است تا دانشآموزانی تربیت کند که
بتوانند مناسبت های اجتماعی  شان را درست سازماندهی کنند؛ از آنجا که بسیاری از مشکالت و
دشواری های زندگی امروز ،اجتناب ناپذیر هستند و افراد جامعه همواره با آنها تعامل دارند،
بنابراین ایجاد و تقویت توانایی ها و مهارتهایی که در شرایط دشوار ضامن سالمت روحی افراد
باشد ،ضروری است .باید به دانشآموزان ،آموزش دهیم که چگونه با ساختارهای عمومی
برخورد کنند تا دیگرشاهد خرد شدن شیشه های اتوبوس و یا خراب شدن تلفن عمومی نباشیم.
باید به دانشآموزان آموزش دهیم که هیجان های خود را کنترل کنند .آموزش و پرورش باید برای
ایجاد و پرورش مهارتهای اجتماعی برنامه داشته باشد.
پیش از هر نوع برنامه ریزی برای ارتقای رشد اجتماعی دانشآموزان ،الزم است تا اطالعات وسیع
و کاملی از وضعیت فعلی مدارس و محتوای کتابهای درسی به دست آوریم تا بتوانیم اقدامات بعدی
را بر اساس موقعیت کنونی برنامه ریزی کنیم .مدارس در قبال فرهنگ جامعه ،نقش هایی دارند که
یکی از مهمترین آنها جامعه پذیر ساختن کودکان است .مدارس از طریق برنامه های درسی رسمی و
غیررسمی یا پنهان ،نقش خود را ایفا میکنند (ادیب.)1382 ،
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هدف اصلی آموزش تعلیمات اجتماعی در دوره ابتدایی این است که دانشآموزان توانایی
الزم را برای انجام دادن وظایف در مقابل خانواده ،دوستان و همسایگان به دست آورند ،به
آموزگاران و اولیای مدرسه احترام بگذارند ،بتوانند به مقررات مدرسه ،پایبند باشند ،با رعایت
قوانین و مقررات به نیازهای روزمره پاسخ دهند ،به پرورش مهارتهای اجتماعی توجه بیشتری
داشته باشند و عالقه به سرزمین و محیط زندگی در آنها افزایش یابد (دفتر تألیف و برنامه ریـزی
کتاب های درسی.)1377 ،
تالش زیــادی برای تعریف مهارت اجتماعی در متون تخصصی صورت گرفته است.
نظریه پردازان و صاحب نظران تعریف های گوناگونی از مهارتهای اجتماعی ارایه کرده اند .از
نظر کارتلج و میلبرن (  )1372مهارتهای اجتماعی رفتارهای انطباقی فراگرفته شده هستند که
افراد را قادر میسازند تا با افراد دیگر روابط متقابل داشته باشند ،واکنشهای مثبت بروز دهند
و از رفتارهایی که پیامدهای منفی دارد ،اجتناب ورزند .مهارتهای اجتماعی ،رفتارهایی مانند
همکاری ،مسئولیتپذیری ،همدلی ،خویشتن داری و خود اتکایی را شامل می شوند.
فلیپس )1978( 1با مرور تحلیلهایی که در مـورد مهارتهای اجتماعی ارایه شدهاند ،نتیجه
می گیرد مهارت اجتماعی آن است که شخص با دیگران طوری رفتار کند که بتواند در حد معقولی
به حقوق ،الزامات ،رضایت خاطر یا انجام وظایف خود دست یابد ،بی آن که حقــوق ،الزامات،
رضایت خاطر و وظایف دیگران را نادیده بگیرد و در عیـن حال مبادله ای آزاد با دیگران داشته
باشد.
کلی )1982( 2میگوید مهارت اجتماعی عبارت است از رفتارهای معین و آموخته شدهای که
افراد در روابط میان فردی خود ،برای به دست آوردن تقویت های محیطی یا حفظ آنها انجام
میدهند.
مایکلسون )1983( 3در ارزیابی نشانه های مهارت اجتماعی بـه شش عنصر اصلی اشاره می کند:
 .1مهارتهای اجتماعی به طور معمول آموخته می شوند؛
 .2شامل مجموعه ای از رفتارهای کالمی و غیرکالمی گوناگون و ویژه اند؛
 Philipsــ١
 Kellyــ٢
 Michelsonــ٣
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 .3مستلزم ارایه پاسخ های مناسب و مؤثرند؛
4ــ تقویت های اجتماعی دیگران را به حداکثر می رسانند؛
  5ــ ماهیتی تعاملی دارند و بـــه موقعیت و زمان مناسب و تأثیر متقابل برخی رفتـــارها احتیاج
دارند؛
  6ــ تحت تأثیر عوامل خارجی ،مانند سن ،جنس و پایگاه طرف مقابل قرار می گیرند.
مهارتهای اجتماعی به طور کلی به مهارتهایی گفته میشود که شالوده ارتباطات موفق و
رویاروی را تشکیل می دهد و دوازده مؤلفه دارد که عبارت اند از :ارتباط غیرکالمی ،پاداش و
تقویت ،پرسش و بازگرداندن ،آماده سازی و خاتمه ،توضیح دادن ،گوش دادن ،افشای خود،
نفوذ ،ابراز وجود و تعامل در گروههای رهبری (هارجـی و همکاران.)1377 ،
هارجی و همکاران 1ضمن بیان تعریف خود از مهارتهای اجتماعی ،بر شش نکته تأکید
میکنند ،رفتارهای اجتماعی هدف مندند ،ماهرانه و به هم مرتبط اند ،با موقعیت متناسب اند،
واحدهای رفتاری مجزا به شمار می آیند ،آموختنیاند و افراد بر آنها کنترل شناختی دارند؛ یعنی
نه تنها یادگیری مهارتها اهمیت دارد ،بلکه استفاده از آنها در زمان مناسب یکی از جنبه های
مهم کنترل شناختی به شمار می آید (همان) .آموزش مهارتهای اجتماعی به هر جهت در تمامی
شیوه هایی که افراد به طور طبیعی آنها را به کار می گیرند ،به طور نظام وار استفاده می کند و به
افراد یاری می دهد تا با بهرهگیری از راهبردهای گوناگون ،موقعیت های مختلف را تجربه کنند و
در پاسخگویی به دیگران سهم مؤثری داشته باشند (لیبرمن.)1989،2
عوامل متعددی در اجتماعی شدن فرد تأثیر دارند که به طور کلی عبارتند از :خانواده،
همساالن و هم بازی ها ،مدرسه و نظام آموزشی و وسایل ارتباط جمعی.
یکی از عناصر اصلی اجتماعی شدن در تمام فرهنگ ها ،کسب مهارتهای اجتماعی است.
بیشتر ما ،میل شدیدی برای برقراری ارتباط ثمربخش داریم ،اما اغلب در برخوردهایمان با
دیگران ،ناتوان هستیم؛ یکی از دالیل اصلی این امر ،آن است که مردم سدها و موانع ارتباطی را
به طور ناآگاهانه ،در گفتگوی خـود وارد میکنند ( بولتون.)1381 ،
آموزش مهارتهای اجتماعی از فنونی ترکیب شده است که افراد را برای کسب روابط میان
 Hargi & dicksanــ١
 Libermanــ٢
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فردی یاری می دهد .نتایج حاصل از کاربرد آن ،در تغییر وضعیت و تغییر رفتار (کارتلج و میلبرن،
 ،)1372در ارتباطات میان فردی (هارجی و همکاران ،)1377 ،درمان اسکیزوفرنی (ترور
هولین به نقل از ده بزرگی ،)1378 ،رفع اضطراب اجتماعی و ایجاد رفتار اجتماعی (لیبرمن،
 ،)1989بزهکاری (اسپیس )1995 ،مؤثر بوده است و ریجوی ( )2006آن را ضرورت بر
می شمارد.
بنابراین این تحقیق در نظر دارد میزان تأثیر کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی را برای رسیدن
به مهارتهای اجتماعی مورد بررسی قرار دهد.
مهارتهای اجتماعی بسیار متنوع اند و تقسیم بندی واحدی در زمینه آنها وجود ندارد.
نظریه پردازان ،درباره تقسیم بندی های مهارتهای اجتماعی دیدگاههای متفاوتی دارند و
مهارت های گوناگونی را برای دستیابی به مهارتهای اجتماعی در نظر گرفتهاند .آرتولد جی
2
گلدشتاین ،)1973( 1مهارتهای اجتماعی را به پنج شکل طبقهبندی کرده است؛ استنفز
( )1978با استفاده از الگوی تحلیل عاملی ،رفتارها را به  4دسته عمده تقسیم میکند ،که به نوبه
خود  30دسته فرعی و  136مهارت مشخص از آنها منشعب میشود.
واکر و همکاران مهارتهای اجتماعی را در  5زمینه تقسیم میکنند و کارتلج و همکاران ()1372
مهارتهای اجتماعی را در  4گروه تقسیم کرده اند .فتحی ( )1378در تحقیق خود مهارتهای
اجتماعی را به  11طبقه و فاتحی زاده و فتحی ( )1380به  9طبقه تقسیم کرده است.
دهقانی ( )1383و حسینی نسب و دهقانی( ،)1378مهارتهای اجتماعی را به  7مقوله اصلی
تقسیم کرده اند؛ البته هر مقوله نیزبه گروهها و هر گروه ،از زیرگروههایی تشکیل شده است که در
مجموع  145مصداق از مهارتهای اجتماعی را در بر می گیرد.
تحلیل محتوا روشی برای جمع آوری اطالعات و تحلیل آنها به شمار می آید؛ در تحلیل محتوا
به جای مشاهده مستقیم رفتار مردم با پرسش در مورد آن ،به ارتباطاتی که آنان پدید می آورند و
پیام هایی که رد و بدل میکنند ،توجه میشود و مورد تحلیل قرار می گیرد .تحلیل محتوا در واقع،
متون نامه ها ،دفترهای خاطرات ،سخنرانی ها ،مقاالت ،صورت جلسات ،کتابها ،شعرها،
نقاشی ها ،قوانین و هر سند دیگری را مطالعه و ارزیابی میکند.
 Goldsteinــ١
 Stephensــ٢
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تحلیل محتوا روشی «غیر واکنشی» و «غیر مداخله ای» است و چون اسناد مورد مطالعه و متون
مورد تحلیل ،پیش از این ثبت شدهاند ،بنابراین صاحبان اسناد و مؤلفان آثار را به کار تحلیل و
واکنش فرا می خواند؛ البته تحلیل گران و محققان در کار تألیف و تدوین و ایجاد اسناد و مدارک،
مداخله ای ندارند (سروستانی.)1375،
روش تحلیل محتوا به جای مشاهده مستقیم رفتار افراد یا پرسش درمورد آنها ،پیام ها و آثاری
که آنان پدید آورده اند را مورد توجه ،تحلیل و مطالعه قرار می دهد و مطالعه ای که براساس تحلیل
محتوا صورت می گیرد ،بیشتر در پی شناخت ارزشهای فرهنگی و دیدگاههای اجتماعی عمده ای
است که عرضه می شوند.
انسان در نتیجه فرایند اجتماعی شدن ،برخی مهارتهای اجتماعی را به دست می آورد ،اما
میتوان سطح عملکرد او در این مهارتها را بهبود بخشید .آموزش و پرورش به عنوان سازمانی
رسمی باید برای ایجاد و پرورش مهارتهای اجتماعی ،مطابق با نیازهای اجتماعی نوجوانان
برنامه داشته باشد .از آنجا که نظام آموزشی در کشور ما متمرکز است ،کتاب درسی جزء مهمترین
منابع و مراجع یادگیری به شمار می آید و به خصوص در دوره ابتدایی جایگاه ویژه ای دارد.
کتابهای درسی انعکاس هایی از تغییرات برنامه درسی و ارزشهای جامعه را در بر می گیرد؛
از حدود اواخر قرن  19و اوایل قرن  20میالدی ،کتابهای درسی در جهت واکنش های اجتماعی
و موقعیت های متغیر اقتصادی تغییر کرده اند (آلتبج .)1995 ،1کتاب های درسی در نظام آموزشی
متمرکز و امتحانات هماهنگ ،اهمیت خاصی دارند ،زیرا در این نوع نظام آموزشی ،فراگیران باید
تمامی مطالب و محتوای موجود در ال به  الی کتاب های درسی را مطالعه کنند و یاد بگیرند ،تا
بتوانند به موفقیت آموزشی دست یابند (فتحی آذر.)1380،
کتابهای درسی از سنتی ترین رسانه های آموزشی به شمار می آیند که از طریق آن برنامه های
درسی به صورت کتبی ارایه میشود (ادیب .)1374 ،بنابراین برنامه درسی و محتوای آن بهترین
ابزار برای تحقق یافتن تعهد اجتماعــی دانشآموزان ،ایجاد روحیه مدنی و جامعه پذیر ساختن
آنان است .در این میان درس های تعلیمات اجتماعی ،نقش مؤثر و مهمتری دارند .در کشور ما
با وجود تالش های فراوانی که دست اندرکاران تدوین و تألیف کتابهای درسی داشته اند ،این
سؤال مطرح است که آیا برنامه های درسی بر اساس مهارتهای اجتماعی تدوین شدهاند؟
 Aitbachــ١
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ضمن ًا نظر آموزگارانی که این کتابها را تدریس میکنند ،در پاسخ گویی به این سؤال اولویت
دارد ،زیرا کیفیت و کمیت مطلوب یک کتاب درسی ،در جریان تدریس مشخص میشود .بنابراین
برای اطمینان بیشتراز مناسب بودن محتوای کتابهای درسی ،باید از نظر مدرسان کتاب های
درسی آگاه باشیم .تحقیق حاضر در نظر دارد با استفاده از روش تحلیل محتوا و بررسی نظر
آموزگاران ،سؤاالت زیر را پاسخ دهد:
• آیا کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی ،برای آموزش مهارتهای اجتماعی
تهیه و تنظیم شدهاند؟
• آیا از دیدگاه آموزگاران محتوای کتابهای درسی علوم اجتماعی ،برای آموزش مهارتهای
اجتماعی تهیه و تنظیم شدهاند؟
تحقق این مهم می تواند نقایص موجود در کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی را در
خصوص آموزش مهارتهای اجتماعی برطرف کند و از این طریق به جامعه و نسل جوان خدمت
مؤثری داشته باشد.
اهداف پژوهش

پژوهش حاضر در صدد بررسی کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی بر اساس آموزش
مهارت های اجتماعی به دانشآموزان است و از این رو دو هدف کلی دارد:
1ــ تعیین وضعیت ارایه مهارتهای اجتماعی در کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی؛
2ــ تشخیص دیدگاههای آموزگاران دوره ابتدایی شهرستان ارومیه در خصوص مهارت های
اجتماعی که در کتابهای تعلیمات اجتماعی ارایه شدهاند.
همچنین این پژوهش در پی دستیابی به هدفهای ویژه ای است:
1ــ تعیین مقولههایی برای تحلیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی بر اساس مهارت های
اجتماعـی؛
2ــ تحلیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی با توجه به مقولههایی که در
خصوص مهارتهای اجتماعی ارایه شدهاند؛
3ــ سازماندهی محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی؛
4ــ تعیین نقش تصاویر در فهم آموزش مهارتهای اجتماعی به دانشآموزان؛
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  5ــ تعیین وضعیت نگرش آموزگاران در خصوص آموزش مهارتهای اجتماعی در کتاب های
فوق؛
  6ــ تعیین رابطه میان حجم محتوای کتابهای درسی بر اساس مهارتهای اجتماعی و زمان
آموزش آن (ساعات تدریس هفتگی)؛
7ــ ارایه پیشنهادهایی در خصوص کتابهای تعلیمات اجتماعی بر اساس یافتهها.
سؤال های پژوهش

1ــ مقولههای تدریس مهارتهای اجتماعی کدامند؟
2ــ در کتابهای تعلیمات اجتماعی به چه میزان به آموزش مهارتهای اجتماعی تأکید شده
است؟
3ــ آیا در سازماندهی محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی در خصوص مهارتهای اجتماعی،
اصول تنظیم محتوا (شامل مالکهای توالی و مداومت) رعایت شدهاند؟
4ــ آیا از نظر آموزگاران ،میان حجم محتوای کتابها و زمان آموزش آنها (ساعات تدریس
هفتگی) ،تناسب کافی وجود دارد؟
  5ــ آیا تصاویر در آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان نقش دارند؟
  6ــ نظر آموزگاران درباره محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی در خصوص آموزش
مهارت های اجتماعی به دانشآموزان چیست؟
7ــ آیا میان نظر آموزگاران پایههای سوم ،چهارم و پنجم درخصـوص سؤال هـای 5 ،4 ،3
و ( 6اصول تنظیم محتوا ،تناسب محتوا با زمان آموزش ،بررسی تصاویر و محتوای کتاب های
تعلیمات اجتماعی در خصوص مهارتهای اجتماعی) تفاوت معناداری وجود دارد؟
سؤال  2را از طریق تحلیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی ،سؤال های  4و
 6را با بررسی نظر آموزگاران دوره ابتدایی از طریق پرسشنامه و سؤال های  3و  5را با بهره  گیری
از هر دو طریق پاسخ دادیم.
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق 2 ،بخش دارد:
1ــ کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی ،در مجموع شامل سه کتاب پایه سوم ،پایه
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چهارم و پایه پنجم ،در سال تحصیلی .1384-85
2ــ همه آموزگاران تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی شهرستان ارومیه که در سال تحصیلی  85ــ84
کتاب تعلیمات اجتماعی را تدریس کرده اند ( 831نفر).
از جامعه اول ،یعنی کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی 10 ،درس از کتاب پایه سوم به
صورت تصادفی ساده انتخاب شد و به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفت و بخش تعلیمات مدنی
کتابهای پایههای چهارم و پنجم تحلیل شد .حجم نمونه آماری آموزگاران نیز با فرمول تعیین
حجم نمونه کوکران(1نادری و سیف نراقی  ،)1380مشخص شد و  262نفر به دست آمد.
روش نمونه گیری از آموزگاران به صورت تصادفی ساده بود که از میان  2ناحیه شهرستان
ارومیه 24 ،مدرسه به صورت تصادفی انتخاب گردید و به آموزگاران آن مدارس ،پرسش نامه
داده شد.
روش و ابزار گردآوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها برای فراهم آوردن اطالعات الزم برای دستیابی به نظر آموزگاران دوره
ابتدایی ،پرسش نامه ای با 35سؤال بسته و دو سؤال باز است که پژوهش گران برای نظرخواهی
از آموزگاران دوره ابتدایی تهیه کرده اند؛ این پرسش نامه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده
است:
پژوهش حاضر ،برای بررسی و تحلیل محتوای کتابهای فوق ،پیش نویس مهارت های
اجتماعی را تهیه کرد .مقولههای مورد بررسی ،مهارتهای اجتماعی بودند که در 7مقوله
طبقه بندی شدند و هر مقوله نیز از زیرگروههایی تشکیل شده است که در مجموع  145مصداق از
مهارتهای اجتماعی را شامل میشود .واحد مورد بررسی در این تحلیل نیز به عنوان یک مضمون
در نظر گرفته شده است.
پس از تهیه پرسش نامه ،روایی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر تأیید شد .برای سنجش
پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ 2بهره گرفتیم .این روش برای برآورد هم آهنگی درونی
ابزارهای اندازه گیری که ویژگیهای گوناگون را اندازه گیری میکند ،به کار می رود .برای این
 Cocharanــ١
 Cronbach’s alphaــ٢
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کار 30 ،نمونه  پرسش نامه به آموزگاران دوره ابتدایی ارایه کردیم و پس از گردآوری ،ضریب
پایایی آنها محاسبه شد که برابر D =0/92به دست آمد؛ این امر پایایی خوب پرسش نامه را نشان
می دهد.
اجرای مقدماتی پرسشنامه نشان داد که آموزگاران در پاسخ گویی به بعضی سؤاالت پرسشنامه ها،
ضمن انتخاب گزینه ها ،توضیحاتی دال بر اینکه به پایه مشخصی (سوم ،چهارم یا پنجم) مربوط است
و یا اینکه در پایه خاصی ،تأکید بیشتری بر این گزینه وجود دارد ،ارایه داده اند.
بنابراین با توجه به این امر و همچنین مشورت با صاحب نظران مقرر شد ،برای هر کالس
پرسشنامهای مخصوص همان پایه ارایه شود؛ در مجموع از سه پرسش نامه مشابه در امر تحقیق
بهره گرفتیم که وجه افتراق آنها ،پاسخ های آموزگاران به این پرسش نامه ها بود.
روایی پیش نویسی که در خصوص مهارتهای اجتماعی ارایه شد ،توسط اساتید صاحبنظر
مورد تأیید قرار گرفت.
روش تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل اطالعات و همچنین بررسی نظر آموزگاران با آمار توصیفی و استنباطی صورت
گرفت .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری به شرح زیر بهره گرفتیم:
سؤال  1با استفاده از بررسی اسناد و پیش نویس مقولههای مهارتهای اجتماعی مورد بررسی قرار
گرفت .سؤالهای  5 ،4 ،3 ،2و  6نیز با استفاده از روشهای آمار توصیفی با محاسبه توزیع
فراوانی و درصدگیری تجزیه و تحلیل شد؛ سؤال  7با آزمون تحلیل واریانس یک سویه مورد
تحلیل قرار گرفت .برای بررسی تفاوت معناداری ،از آزمون تعقیبی شفه بهره گرفتیم؛ ثبت داده ها
و محاسبات گوناگون نیز ،توسط رایانه و با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSانجام گرفت.
یافتههای پژوهش

سؤال پژوهشی :١مقولههای منطقی برای تدریس مهارتهای اجتماعی ،در 7مقوله
طبقه بندی شد که عبارتند از :
١ــ مهارتهای ارتباطی ،که شش گروه را شامل میشود :مهارتهای کالمی؛ مهارت  های
غیرکالمی؛ مهارتهای برقراری ارتباط؛ مهارتهای برقراری ارتباط با غریبه ها؛ مهارت های
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دوست یابی و مهارتهای گسترش تعامالت اجتماعی؛
٢ــ مهارتهای جرئت ورزی ،که هشت گروه دارد :مهارتهای مربوط به توانایی نه گفتن؛
مهارتهای مربوط به بیان نیازهای خود؛ مهارتهای مربوط به شناسایی نیازهای خود و دیگران؛
مهارتهای بیان خشم؛ مهارتهای انتقاد کردن؛ مهارتهای انتقادپذیری؛ مهارت های بیان
احساسات و عقاید خود و مهارتهای تعریف و قدردانی از دیگران؛
3ــ مهارتهای مربوط به پرورش حس همکاری و مسئولیت پذیری و نوع دوستی ،که سه گروه
را شامل میشود :مهارتهای مربوط به همکاری در مدرسه؛ مهارتهای مربوط به همکاری در
منزل و مهارتهای مربوط به همکاری اجتماعی؛
4ــ مهارتهای خودگردانی که سه گروه دارد :مهارتهای مراقبت از خود؛ مهارتهای
هویت یابی و مهارتهای مطالعه؛
 5ــ مهارتهای درک اجتماعی و شناسایی ارزشهای جامعه که دو گروه دارد :مهارت های
مربوط به درک اجتماعی و مهارتهای مربوط به شناسایی ارزشهای جامعه؛
  6ــ مهارتهای مربوط به آشنایی با قوانین اجتماعی و استفاده از خدمات اجتماعی که سه گروه را
شامل میشود :مهارتهای مربوط به اطاعت از مقررات مدرسه و کالس درس؛ مهارتهای مربوط
به اطاعت از مقررات جامعه و مهارتهای مربوط به استفاده از خدمات اجتماعی؛
7ــ مهارتهای مقابلهای که سه گروه دارد :مهارتهای مربوط به جلب حمایت دیگران؛
مهارتهای مربوط به ورزشهای دسته جمعی؛ مهارتهای آشنایی با روش حل مسایل
اجتماعی.
هر یک ازگروهها نیز به تقسیمات ریزتری تجزیه شدهاند که در مجموع  145مصداق از
مهارت های اجتماعی را شامل می شوند.
سؤال پژوهشی :2درمورد میزان تأکید بر آموزش مهارتهای اجتماعی درکتابهای تعلیمات
اجتماعی ،با توجه به تحلیل محتوای کتابهای فوق ،همچنان که جدول  1نشان می دهد ،متن
کتاب پایه سوم  46/7درصد ،متن کتاب پایه چهارم  29/2درصد و متن کتاب پایه پنجم 24/1
درصد به مهارتهای اجتماعی می پردازد و سؤاالت کتابهای فوق نیز به  ترتیب در پایه سوم
 25درصد ،در پایه چهارم  19/7درصد و در پایه پنجم  20/3درصد به مهارت های اجتماعی
اختصاص دارد که از لحاظ میزان توجه ،تقریباً در حد متوسط به پایین است .این بررسی نتیجه
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فرعی دیگری نیز دارد :پراکندگی مقولههای مربوط به مهارت اجتماعی در قسمتهای گوناگون
متن و سؤاالت هماهنگی و تناسب ندارد و بیشتر در متن کتاب به آنها اشاره میشود.
پراکندگی مهارتهای اجتماعی در کتابها نیز یکسان نیست و بیشتر بر مهارت های ارتباطی،
مهارت های پرورش حس همکاری و مهارتهای درک اجتماعی و شناسایی ارزش های جامعه
تأکید دارد .البته در کتاب پایه سوم به مهارتهای جرئت ورزی نیز تأکید شده است.
کتابهای هر سه پایه ،به مهارتهای اجتماعی مقابلهای ،قوانین اجتماعی ،خودگردانی به
میزان کمی می پردازد .مقایسه کتابهای فوق نشان می دهد تعداد و درصد مقولههای مربوط
به مهارتهای اجتماعی در کتاب پایه سوم بیشتر از کتابهای پایه چهارم و پنجم می باشد و
مهارت های اجتماعی موجود در کتاب پایه چهارم نیز بیشتر از کتاب پایه پنجم است.
جدول  .1فراوانی و درصد فراوانی مهارتهای اجتماعی ارایه شده در کتابهای
تعلیمات اجتماعی پایههای اول،دوم و سوم راهنمایی تحصیلی

متن درس
پایه کالس ها

پایه سوم
پایه چهارم
پایه پنجم
کل

سؤاالت

فراوانی

درصد
فراوانی

فراوانی

درصد
فراوانی

64
40
33
137

46/7
29/2
24/1
100

42
52
17
84

50
29/7
20/3
100

سؤال پژوهشی :3سازماندهی محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی در خصوص مهارت های
اجتماعی با استفاده از روش تحلیل محتوا و بررسی پرسش نامه های آموزگاران صورت گرفت.
نتایج بررسی تحلیل محتوا ،جدول  2و شکل  1نشان می دهد توالی و مداومت در میان کتاب
های پایههای سوم ،چهارم و پنجم حد باالیی دارد ،هرچند این ارتباط در برخی مواقع میان دو پایه
از کتابها بیشتر است ( کتابهای پایههای سوم و چهارم).
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کتاب تعلیمات اجتماعی پایه سوم ،به موضوع سفر خانواده آقای هاشمی می پردازد؛ این
کتاب از کتابهای نادر دوره تحصیلی است که از زمان تألیف آن در سال  1361تا کنون ،تغییر
محتوای اساسی نداشته است .این کتاب به صورت داستان میباشد و موضوع آن انتقال کار پدر
خانواده از کازرون به نیشابور است؛ با طرح این مسافرت ،در واقع به خانواده و ارتباطاتی که
خانواده با جامعه دارد ،پرداخته میشود.
تعلیمات مدنی پایه چهارم با اشارهای کوتاه به خانواده و زندگی خانوادگی به سایر بخش های
جامعه از جمله مدرسه و مسجد اشاره میکند و سپس به توصیف زندگی روستایی و شهری
می پردازد؛ در انتهای کتاب نیز با پرداختن به ملت ایران و امت اسالمی و ویژگیهای آن،
دانش آموز را برای دریافت مطالب پایه پنجم دبستان آماده میکند.
کتاب پایه پنجم با پرداختن به وظایفی که دولت در جامعه اسالمی دارد ،دانشآموزان را با
حکومت ،دولت و همچنین وظایف آنها آشنا میکند .بنابراین توالی مطالب در کتابها از نزدیک
به دور است یعنی ابتدا از خانواده صحبت میشود و سپس از مؤسسات و بخش های گوناگون
جامعه و در نهایت از دولت و وظایف و ویژگیهای آن سخن می گوید .البته در مضمون کتاب
سوم و چهارم نیز این موضوع رعایت شده است؛ به این صورت که در ابتدا به خانواده و وظایف و
ویژگیهای آن و سپس به جامعه می پردازد.
مالحظه نتایج نشان می دهد در کتاب پایه سوم مجموعاً  42/5درصد و در کتابهای پایههای
چهارم و پنجم به ترتیب  38و 22درصد به مهارتهای اجتماعی اشاره میکند که توالی و ارتباط
عمودی مطالب در خصوص مهارتهای اجتماعی در کتابهای پایههای سوم و چهارم بیشتر است؛
این ویژگی در سه مهارت پرورش ارتباطی ،حس همکاری و آشنایی با قوانین اجتماعی بیشتر مشاهده
میشود .در واقع کتابهای پایههای سوم و چهارم بیشتر به وظایف افراد در جامعه اسالمی تأکید
میکنند و کتاب پایه پنجم به وظایف دولت در جامعه اسالمی می پردازد.
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جدول  .2توزیع فراوانی موضوعات اساسی و میزان ارتباط عمودی آنها در خصوص
اصول تنظیم محتوا در کتابهای تعلیمات اجتماعی

پایههای دوره فراوانی موضوعات فراوانی موضوعات اساسی که درصد فراوانی موضوعات
که ارتباط عمودی دارند
ارتباط عمودی دارند
اساسی
ابتدایی

سوم ابتدایی
چهارم ابتدایی
پنجم ابتدایی

14
6
5

18
8
9

 80درصد
 76درصد
 55درصد

همانطور که شک ل  1نشان میدهد ،توالی مطالب در کتابها از نزدیک به دور است.
همکاری برای پاسداری از انقالب اسالمی و رابطه قانون با نظم اجتماعی و
رفتار فرد در جامعه اسالمی

همکاری و نظم در خانواده ،مسجد و مدرسه و رعایت مقررات و قانون و
ارتباط آن باخانواده ،مدرسه ،مسجد و محل سکونت

خانواده ،همکاری و نظم در خانواده و رعایت مقررات و قانون و ارتباط آن
با خانواده

کتاب پایه پنجم

کتاب پایه چهارم

کتاب پایه سوم

شکل  .1ارتباط عمودی در محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی

بررسی نظر آموزگاران نیز نشان داد توالی و مداومت در کتابهای پایههای سوم ،چهارم و
پنجم مناسب است .برای مقایسه نظر آموزگاران کالس های مختلف در مورد اصول تنظیم محتوا
(مالک های توالی و مداومت) از تحلیل واریانس یک سویه بهره گرفتیم:
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جدول .3تحلیل واریانس یک سویه برای بررسی تفاوت نظر آموزگاران پایههای
مختلف در مورد اصول تنظیم محتوا

منبع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

میان گروهی
درون گروهی
کل

236/34
874/85
1111/2

2
262
264

118/17
11/36

مقدار F

سطح معناداری

10/40

0/000

همان طور که جدول  3نشان می دهد ،از آن جا که سطح معناداری کمتر از  0/05است
( ،)0/000میان نظر آموزگاران در مورد اصول تنظیم محتوا ،تفاوت معنادار آماری وجود دارد.
بنابراین فرضیه صفر رد شده ،فرضیه تحقیق پذیرفته میشود .البته برای مشخص شدن تفاوت میان
گروه ها ،از آزمون شفه بهره گرفتیم:
جدول  .4آزمون شفه برای بررسی تفاوت معناداری میان نظر آموزگاران
پایههای مختلف در مورد اصول تنظیم محتوا

گروهها

اختالف میانگنی

انحراف استاندارد

سطح معناداری

سوم ــ چهارم
سوم ــ پنجم
چهارم ــ پنجم

-0/73
* 3/23
*3/96

0/91
0/93
0/91

0/72
0/004
0/000

جدول  4نشان میدهد میان پایههای سوم و پنجم ( )0/004و میان پایههای چهارم و پنجم
( )0/000سطح معناداری کمتر از  0/05می باشد؛ بنابراین تفاوت آنها معنادار است ،اما میان
نظر معلمان پایههای سوم و چهارم ( )0/72تفاوت معناداری وجود ندارد؛ یعنی بر اساس نظر
آموزگاران ،اصول تنظیم محتوا (مالک های توالی و مداومت) میان کتابهای پایههای سوم و
پنجم و چهارم و پنجم ،تفاوت بیشتری دارد.
سؤال پژوهشی  :4برای بررسی ارتباط میان حجم محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی
بر اساس مهارتهای اجتماعی و زمان آموزش آن ،از نظر آموزگاران تعلیمات اجتماعی دوره
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ابتدایی بهره گرفتیم.
یافتهها نشان می دهد نظر بیشتر آموزگاران در این خصوص ،متوسط به پایین بود و بیشتر آن
ها موافق تناسب میان محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی ،به خصوص پایههای چهارم و پنجم
با زمانی که به آن اختصاص یافته بود (یک ساعت یک هفته در میان) نبودند .برای بررسی تفاوت
نظر آموزگاران سه پایه ،از تحلیل واریانس یک سویه بهره گرفتیم و نتیجه آن نشان داد میان نظر
آموزگاران سه پایه در مورد میزان تناسب محتوا با زمان آموزش تفاوت معناداری وجود دارد؛
البته برای مشخص شدن تفاوت میان پایهها از آزمون شفه بهره گرفتیم ،بر اساس آزمون شفه،
زمان مربوط به مهارتهای اجتماعی در کتاب پایه سوم بیشتر از کتابهای پایههای چهارم و پنجم
است.
نتایج جدول  5نشان می دهد زمانی که به این درس اختصاص یافته است ،در مقایسه آن با
سایر درس های این مقطع تحصیلی ،با توجه به اهمیت موضوع که همانا پرورش دانشآموزان در
راستای اجتماعی شدن است ،به خصوص در پایههای چهارم و پنجم مناسب نیست.
جدول  .5زمان اختصاص یافته برای تدریس دروس دوره ابتدایی

نام درس

ساعت اختصاص یافته

نام درس

ریاضی

 4ساعت
 3ساعت؛ البته برای پایه سوم یک هفته
 3ساعت یک هفته  2ساعت
 7ساعت؛ فقط برای پایه سوم 8
ساعت
پایه سوم 1ساعت ثابت و یک هفته در
میان  1ساعت متغیر و پایه چهارم و
پنجم  2ساعت ثابت و  1ساعت متغیر

دینی

2ساعت

قرآن

 2ساعت

ورزش

 2ساعت

مطالعات
اجتماعی

پایه سوم  2ساعت پایه چهارم و
پنجم برای تاریخ و جغرافیا هر کدام
یک ساعت ،برای مدنی یک هفته در
میان ،یک ساعت

علوم
فارسی (انشاء،
امالء و قرائت)
هنر (نقاشی،
خوشنویسی)

ساعت اختصاص یافته
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پاسخ به سؤال پژوهشی  :5آیا تصاویر در فهم آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش  آموزان،
نقش دارند؟
بررسی این سؤال نیز از دو طریق تحلیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی و بررســــی
نظر آموزگاران از طریق پرسش نامه صورت گرفت .بر اساس نتایجی که از تحلیل محتوای
کتاب های تعلیمات اجتماعی به دست آمد ،در کتاب پایه سوم  55درصد و در کتاب پایه چهارم
 32درصد و در کتاب پایه پنجم  13درصد از تصاویر به مهارت اجتماعی مربوطند و این میزان در
حد متوسط است.
اساس یافتهها نشان می دهد آموزگاران پایههای سوم و چهارم ،تأثیر تصاویر در فهم آموزش
مهارتهای اجتماعی به دانشآموزان را در حد متوسط ارزیابی میکنند و آموزگاران پایه پنجم ،تأثیر آن
را کمتر از متوسط می دانند .نظر آموزگاران کالس های مختلف نیز با تحلیل واریانس یک سویه مقایسه
شد و نتیجه آن نشان داد تفاوت معناداری میان نظر آموزگاران سه پایه وجود دارد؛ البته برای مشخص
شدن تفاوت میان پایهها از آزمون شفه بهره گرفتیم و نتیجه آن نشان داد تصاویر مربوط به مهارتهای
اجتماعی در کتاب پایه سوم ،بیشتر از کتابهای پایههای چهارم و پنجم است و تصاویر مربوط به
مهارت اجتماعی پایه چهارم نیز بیشتر از کتاب پایه پنجم میباشد.
یافتههای فوق ،نتیجه ای فرعی نیز در بر داشت :میزان تصاویر کلی در کتاب پایه سوم بیشتر
از متوسط و در کتابهای پایههای چهارم و پنجم ،کمتر از متوسط است.
جدول  . ٦توزیع فراوانی و درصد فراوانی تصاویر کتابهای تعلیمات اجتماعی
در مورد مهارت های اجتماعی به تفکیک پایهها

فراوانی تصاویر درصد فراوانی فراوانی تصاویر مربوط به درصد فراوانی
پایه کالس ها
مهارت اجتماعی
کتاب

سوم

74

56

38

 55درصد

چهارم

34

25/5

22

 32درصد

پنجم

24

18/5

9

 13درصد

کل

132

100

68

 100درصد
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پاسخ به سؤال پژوهشی  :6نظر آموزگاران درباره محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی در
خصوص آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان چیست؟
یافتهها بر اساس درصدهای نمراتی که آموزگاران پایههای گوناگون داده اند ،نشان می دهد بیشتر
آموزگاران پایههای سوم و چهارم معتقدند محتوای کتابهای این دو پایه می تواند دانش آموزان را
در خصوص آموزش مهارتهای اجتماعی به میزان متوسطی یاری دهد؛ اما آموزگاران پایه پنجم
معتقدند محتوای این کتاب به میزان کم و متوسط دانش آموزان را در  خصوص آموزش مهارت
های اجتماعی کمک میکند  .برای بررسی نظر آموزگاران سه پایه ،بر  اساس جدول  7از تحلیل
واریانس یک سویه بهره گرفتیم.
جدول  .7تحلیل واریانس یک  سویه برای بررسی تفاوت نظر آموزگاران پایههای مختلف
درباره کتابهای فوق در خصوص آموزش مهارتهای اجتماعی

منبع تغییر

میان گروهی
گروهی
کل

مجموع نمرات درجه آزادی میانگین نمرات

10798/06
13529/89
24327/95

2
262
264

5399/03
175/71

تعداد f

30/72

سطح معناداری

0/000

همان طور که مالحظه میشود ،سطح معناداری کمتر از  0/05است ()0/000؛ بنابراین
فرضیه صفر رد شده ،فرضیه تحقیق پذیرفته میشود و میان نظر آموزگاران اختالف معناداری
وجود دارد .تفاوت میان گروهها نیز با آزمون شفه مورد بررسی قرار گرفت.
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جدول  .8آزمون شفه برای بررسی تفاوت معناداری میان نظر آموزگاران پایههای مختلف درباره محتوای
کتابهای تعلیمات اجتماعی در خصوص آموزش مهارتهای اجتماعی

گروه ها

سوم ــ چهارم
سوم ــ پنجم
چهارم ــ پنجم

اختالف میانگین

انحراف استاندارد

سطح معناداری

1/19
* 25/461
*22/19

3/49
3/51
3/49

0/89
0/03
0/000

جدول  8نشان می دهد از آنجا که میان پایههای سوم و پنجم ( )0/03و میان پایههای چهارم
و پنجم ( )0/000سطح معناداری کمتر از  0/05است ،بنابراین تفاوت آنها معنادار میباشد،
اما میان نظر آموزگاران پایه های سوم و چهارم ( )0/89تفاوت معناداری وجود ندارد .کتاب
پایه سوم ،در مجموع بیشتر از کتاب پایه چهارم و کتاب پایه چهارم نیز بیشتر از کتاب پایه پنجم
دانش آموزان را با مهارتهای اجتماعی آشنا میکند.
بحث و نتیجه گیری

مهمترین مهارتهای اجتماعی بر اساس نتایج حاصل از سؤال  1تحقیق ،شناسایی شدند و
مقولههای منطقی برای تدریس مهارتهای اجتماعی در  7گروه طبقهبندی گردید :مهارت های
ارتباطی ،مهارتهای جرئت  ورزی ،مهارتهای پرورش حس همکاری و مسئولیت پذیری و نوع
دوستی ،مهارتهای خودگردانی ،مهارتهای درک اجتماعی و شناسایی ارزش های جامعه،
مهارتهای مربوط به قوانین اجتماعی و استفاده از خدمات اجتماعی و مهارتهای مقابلهای.
هریک از گروهها به چند زیر گروه ،و زیر گروهها نیز به تقسیمهای ریزتری تجزیه شدند.
مهارتهای اجتماعی که در این تحقیق دسته بندی گردید ،با تحقیقات دیگر ،از جمله آرتولد
جی گلدشتاین،)1973( 1استنفز )1978( 2کارتلج و همکاران ( ،)1372فتحی ()1378
وفاتحی  زاده و فتحی ( )1380دهقانی ( )1383و حسینی نسب و دهقانی ( ،)1378همسویی
دارد .در ضمن کاسل )1995( 3و کوین ،)1980( 4عمده ترین روشهای ارزیابی مهارت های
 Goldstein, A.Jــ١
 Stephensــ٢
 Cassellــ٣
 Coyneــ٤
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اجتماعی را پیش نویس رفتاری می دانند.
میزان توجه و تأکید ،کتابهای تعلیمات اجتماعی ،بر آموزش مهارتهای اجتماعی بر اساس
نتایج حاصل از سؤال های  2و  6پژوهش ،تقریب ًا در حد متوسط است .مقایسه میان کتابهای
فوق نشان می دهد تعداد و درصد مقولههای مربوط به مهارتهای اجتماعی در کتاب پایه سوم
بیشتر از کتابهای پایههای چهارم و پنجم میباشد و مهارتهای اجتماعی موجود در کتاب پایه
چهارم نیز بیشتر از کتاب پایه پنجم است.
پراکندگی مهارتهای اجتماعی نیز در کتابها یکسان نیست و بیشتر بر مهارت های ارتباطی،
مهارتهای پرورش حس همکاری ومهارتهای درک اجتماعی و شناسایی ارزش های جامعه
تأکید میشود؛ بنابراین باید در کتابهای تعلیمات اجتماعی ،به سایر مهارت های اجتماعی نیز
پرداخته شود.
بررسی نظر آموزگاران نیز نشان داد بیشتر آموزگاران پایههای سوم و چهارم معتقدند کتاب های
این دو پایه می توانند در حد متوسط به دانش آموزان در خصوص مهارتهای اجتماعی یاری دهند؛
در صورتی که آموزگاران پایه پنجم معتقدند محتوای این کتاب می تواند در حد کم و متوسط دانش
آموزان را در خصوص آموزش مهارتهای اجتماعی کمک کند.
بررسی های پیشین نیز همسو با پژوهش های کلین سن و همکارانش )1998( 1و علیزاده
( ،)1379نشان می دهد در ال به الی مواد درسی ،به رشد اجتماعی نوجوانان کمتر توجه شده
است و خضرلو ( ،)1374در تحقیق خود به این نتیجه رسید که محتوای کتابها با مسایل و
پدیده های اجتماعی و نیازهای جامعه مطابقت ندارد و هماهنگی الزم را با مسایل و نیازهای
اجتماعی برقرار نکرده است.
المدرس ( )1379و درتون ،شری و سیرسی )1997( 2نیز بیان کرده اند مدرسه و کتاب  های
درسی عوامل مهمی هستند که می توانند در اجتماعی کردن دانشآموزان تأثیر به سزایی داشته
باشند.
پژوهش حاضر با بهرهگیری از تحلیل محتوا و بررسی نظر آموزگاران در خصوص رعایت
 Collinsonــ١
 Derton , Sheri & Searciــ٢
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اصول تنظیم محتوا در کتابهای فوق بر اساس نتایج حاصل از سؤال  3نشان داد که برنامه ریزان
و مؤلفان کتابهای تعلیمات اجتماعی در تهیه و تنظیم محتوای آنها به اصول تنظیم محتوا
(مالک های توالی و مداومت) توجه داشته اند و تا حدودی نیز آن را رعایت کرده اند .ادیب
( )1374همسو با این یافته ،در بررسی شیوه تألیف کتابهای فوق دریافت که در سازماندهی
محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی ،اصول تنظیم محتوا در حد متوسط و باالتر
رعایت شدهاند.
پژوهش شرف بیانی ( )1374نشان داد بیشتر آموزگاران تعلیمات اجتماعی ،محتوای کتاب ها
را با اصول تنظیم محتوا متناسب می دانند و جوادی پور ( )1374در مورد شیوه تألیف کتاب ها
دریافت که در سازماندهی محتوای کتابهای اجتماعی ،اصول تنظیم محتوا در حد متوسط و
باالتر رعایت شدهاند.
نظر بیشتر آموزگاران در مورد زمانی که در طول هفته به درس تعلیمات اجتماعی اختصاص
یافته است ،با توجه به نتایج سؤال  4در حد متوسط به پایین بود؛ البته با توجه به پرسشهای باز
پرسش نامه ،بیشتر آموزگاران افزایش زمان تدریس هفتگی را پیشنهاد کردند؛ به خصوص برای
درس تعلیمات مدنی که برای پایههای چهارم و پنجم یک هفته در میان یک ساعت در نظر گرفته
شده است.
همسو با این یافته ،شر ف بیانی در پژوهش خود در مورد بررسی تحلیل کتابهای تعلیمات
اجتماعی به این نتیجه رسید که زمان تخصیص یافته ،با محتوای کتابهای فوق متناسب نیست.
در ضمن کالین سون وهمکارانش ( )1998و اسپیس )1995(1در تحقیقات خود ،بیان کردند
زمان آموزش برای مسایل اجتماعی در مدارس آنها نیز بسیار کم است.
نقش تصاویر در فهم آموزش مهارتهای اجتماعی به دانشآموزان هم از طریق تحلیل محتوای
کتابها و هم بررسی نظر آموزگاران بر اساس نتایجی که از سؤال  5به دست آمد ،نشان داد تصاویر
نقش متوسطی در آموزش مهارتهای اجتماعی به دانشآموزان دارند .البته با بررسی نتایج آزمون شفه،
درباره تفاوت تأثیر تصاویر در پایههای مختلف مشخص شد تصاویری که به مهارت  های اجتماعی
مربوط است در کتاب پایه سوم بیشتراز کتابهای پایههای چهارم و پنجم است و تصاویر مربوط به
مهارت اجتماعی در کتاب پایه چهارم بیشتر از کتاب پایه پنجم میباشد.
 Spiesــ١
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البته این یافتهها ،نتیجه ای فرعی نیز در بر داشت :میزان تصاویر کلی موجود در کتاب پایه سوم
بیشتر از میزان متوسط و در کتابهای پایههای چهارم و پنجم ،کمتر از متوسط میباشد .همچنین
در پژوهش حاضر ،هیچ پیشینه ای در مورد بررسی تأثیر تصاویر کتابهای تعلیمات اجتماعی بر
یادگیری مهارتهای اجتماعی به دست نیامد.
پیشنهادها

آموزش مهارتهای اجتماعی و تأثیر کتابهای درسی بر این موضوع ،مقوله ای بسیار مهم به
شمار می آید؛ بنابراین پیشنهاد می گردد:
1ــ تناسب پراکندگی مقولههای مربوط به مهارت اجتماعی در قسمتهای گوناگون متن و
سؤاالت رعایت شود؛
2ــ با توجه به اینکه مهارتهای اجتماعی در کتابها یکسان نیست و بیشتر کتابهای فوق بر
مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای پرورش حس همکاری و مهارتهای درک اجتماعی و قوانین
اجتماعی تأکید دارند ،پیشنهاد میشود در کتابها به مهارتهای جرئت  ورزی ،مقابله ای و
خودگردانی نیز پرداخته شود؛
3ــ زمان آموزش این کتابها افزایش یابد و یا برنامه ریزان و مؤلفان ،حجم کتابهای فوق را
با توجه به زمان تدریس آن اصالح کنند؛
4ــ چون میزان توجه به مالک های توالی و مداومت میان کتابهای پایههای سوم و پنجم به
نسبت پایــین است ،بنابراین پیشنهاد میشود برنامه ریزان و مؤلفان این امر را نیز مورد توجه قرار
دهند؛
  5ــ برای پایههای چهارم و پنجم نیز مانند کتاب تعلیمات اجتماعی پایه سوم از داستان بهره
گیرند؛
  6ــ بیشتر از تصاویر و به خصوص تصاویر جدید و جذاب تر استفاده شود و تصویرهای قدیمی
حذف شوند؛
7ــ در تهیه محتوای مطالب کتابهای تعلیمات مدنی (به ویژه پایههای چهارم و پنجم) برای
آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان با توجه به نیازهای آنان در زندگی روزمره ،از مسایل
ملموس بهره گیرند؛
  8ــ تمرین های کتاب برای تقویت مهارتهای اجتماعی ،با طرح فعالیت های گروهی،
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بازی ،مسابقه و دیدار از مؤسسات تنظیم شود؛
9ــ آموزگاران در سؤاالت باز ،مواردی از جمله توجه بیـــشتر به موضـــوع تعامالت و
ارتـــباطات (مهارتهای ارتباطی) ،برنامه ریزی برای بازدید دانشآموزان از نهادها و مؤسسات،
تغییر مطالب کتاب با توجه به مقتضیات روز (تأکید براصالح خراسان به خراسان رضوی ،با توجه
به تقسیم خراسان به سه استان) را پیشنهاد کرده اند؛ بنابراین به نظر می رسد در صورت توجه
برنامه ریزان و مؤلفان به موارد فوق ،کتابها به نحو مطلوب تری ارایه خواهند شد؛
10ــ هنگام تألیف ،تدوین یا اصالح کتابهای درسی ،از نظر آموزگاران و نتایج تحقیقات
استفاده شود؛
11ــ تحقیق مشابهی در مورد دیگر کتابهای درسی مقطع ابتدایی تحصیلی انجام گیرد و میان
آنها مقایس ه شود .همچنین برای بررسی دقیق تر موضوع و تعمیم آن ،تحقیقات مشابه دیگری در دیگر
شهرستانها صورت گیرد و نتایج آن با یافتههای این تحقیق مورد بررسی قرار گیرد؛
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