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چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مؤلفههای کفایت اجتماعی در برنامه درسی مطالعاات
اجتماعی دوره ابتدایی بوده است .روش پژوهش توصیفی و از نوع بررسای اسانادی و تحلیاح محتاوا
است .جامعه آماری پژوهش ،کتب درسی مطالعات اجتماعی پایاههای ساو  ،چهاار  ،پانمم و ششام
است .ابزار جمع آوری اطالعات سیاهه تحلیح محتوا است که پس از مطالعه مبانی نظری و بسترهای
قانونی تهیه و تدوین شده است ،روایی آن توسط متخصصان علو تربیتی و کارشناسان مربوطه تعیین
گردیده است .واحد تحلیح محتوا ،عکس ،پاراگراف و تمارین باوده اسات .یافتاهها نشاان داد کاه :در
مهارت شناحتی بیشترین تاکید در پایاه پانمم باه میازان  33/3درصاد و کمتارین در پایاه ساو باا
49/3درصد قرار داشته و میانگین کح تاکید 33/13درصد که این میزان در سطح کم ارزیابی میشاود.
در مهارت هیمانی بیشترین تاکید در پایه سو با  1/4درصد وکمترین در پایه چهار با9/2درصد بوده
است و میانگین کح  4/4درصد بوده است .در مهار ت انگیزشی ،بیشترین تاکید در پایه پنمم با میزان
 91/3درصد و کمترین پایه چهار با میزان 1/4درصد در بوده است .میاانگین کاح تاکیاد بار مولفاه
انگیزشی  1/6درصد بوده است و مهارت رفتاری؛ بیشترین تاکید در پایه ساو باا میازان 99درصاد و
کمترین پایه پنمم با میزان  9/1قرار داشته است و میانگین کح تاکید  6/33درصد بوده اسات کاه در
هر سه مهارت ،در سطح خیلی کم ارزیابی میشود.
کلید واژهها :کتاب درسی ،مطالعات اجتماعی ،کفایت اجتماعی ،دوره ابتدایی

 .9استادیار گروه علو تربیتی ،واحد خر آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خر اباد ،ایران( .نویسنده مسئول) r.jalili2014@gmail.com
 .4مامور آموزشی ،گروه علو تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید رجایی کرمانشاه ،ایران Javadjahan18@gmail.com.
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مقدمه

کفایت اجتماعی 9که گاهی از آن به خود توانمند سازی 4تعبیار مایشاود ،از ساازههای مهام در
رویکرد روان شناسی مثبت گراست و عبارت از قدرت برقراری تعامح اجتمااعی یاا تواناایی عملکارد
انسان در اجرای استقالل شخصی و مسئولیت پاذیری اجتمااعی اسات (جلیلای آبکناار و همکااران،
 .)993:9331از نظر اسکالی و هاپسون)9139( 3در طی این فرایند فرد مسئولیت خود و زندگی اش را
به دست میگیرد .آنها معتقدند که فرایند خودتوانمند سازی یک روند شدن ،پویا و در حال رشد است.
برای خود توانمند سازی بیشتر هر فرد به آگاهی ،داشتن اهداف مشخص ،ارزشهاا و اطالعاات نیااز
دارد(نقح از کاظمی و همکاران .)11 :9319 ،کفایت اجتماعی شامح ممموعه مهارت هایی است کاه
اکتساب آنها سبب ارتقاء آگاهی اجتماعی افراد میشود (کوین.)36 :9139 ،2
کفایت اجتماعی ،دانش آموزان را قادر به انتخاب رفتارهای مناسب در زمینههای مختلف بارای
تفسیر موثر نشانههای اجتماعی در موقعیتهای مختلف و پیش بینای پیاماد رفتارهاا بارای خاود و
دیگران میکند همچنین احساس با ارزش بودن و فرصت شارکت در اجتمااع را باه فارد مایدهاد.
کمبود کفایت اجتماعی اصوال به صورت مشکالت رفتاری بروز میکند (رانتانن )4994 ،3و فرد نسبت
به فشارهای بیرونی و درونی آسیب پذیر تر میشود (بتوین .)4994 ،6اصوال بین سطوح پایین کفایت
اجتماعی و افسردگی و مشکالت رفتاری یک ارتباط قوی و مداو وجود دارد(واحدی)936 :9333 ،
و آموزش مثبت اندیشی به منظور باال بردن سطح کفایت اجتمااعی کودکاان و نوجواناان منمار باه
تقویت و بهبود ارتباط مثبت با خود ،دیگاران ،زنادگی ،افازایش عازت نفاس و موفقیات تحصایلی
میگردد (نادری )21 :9331 ،نتایج پژوهشها موید آن است که آموزش کفایت اجتمااعی در کااهش
پرخاشگری (واحدی و فتحی آذر .)9333 ،ارتقای توانمندیهای فردی –اجتماعی و سالمت عماومی
فراگیران تاثیر گذار است (یاراحمدیان .)9319 ،همچنین میتواند بر بهبود عملکارد رفتااری کودکاان
دارای ناتوانی یادگیری تاثیر گذار باشد ( رکنی ،ارجمند نیا و فاتح آباادی .)9312 ،اثار بخاش باودن
آموزش کفایت اجتماعی بر بهبود رشد و مهارتهای اجتماعی دختران کم توان ذهنی نیز در پژوهش
میکائیلی منیع ،عیسی زدگان و نقوی هرزند( )9319به تائید رسیده است .فلنر و همکااران ( )9119باا
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گذر از چندین سطح تحلیح در صدد برآمدند مقولههای فراگیر یا بنیادی کفایت هاایی را کاه عناصار
ذاتی رشد همه انسانها هستند ،تعیین کنند .در مدل چهاربعدی کفایت اجتماعی ارائه شده توسط آنهاا،
کفایت اجتماعی یکی از سازههای اصلی بهداشت روانی تلقی شده است که در بررسی آن تبادلهاای
شخص -محیط با نظمها و ترتیبات فرهنگی و بو شناختی زمینههای رشادی را مایتاوان در نظار
گرفت .همین طور این سازه خود مرکب از چهاردساته از مهارتهاای شاناختی ،رفتااری ،هیماانی و
انگیزشی است .هر کدا از این مهارتها ،معرف ممموعهای از مولفهها یا عناصر هستند .مهارتهای
شناختی شامح خزانه اطالعات و مهارتهای پاردازش و اکتسااب اطالعاات تواناایی تصامیمگیاری
(کندال و بروزال ،)9113 ،9باورهای کارآمد و ناکارآمد (باک )9119 ،4و سابکهاای اسانادی اسات.
مهارتهای رفتاری به عنوان دومین طبقه عمده از کفایت اجتمااعی مشاخص مایکنناد کاه وقتای
شخص برای رسیدن به یک نتیمه دلخواه رفتاری را بر میگزیند باید آن رفتار در دسترس باشد اگار
چه ،ممموعه مهارتهای رفتاری مفید ،اصوال نامحدودند ،چندین آمایاه 3گساترده از رفتارهاا وجاود
دارند که چارچوب نظامداری را مهیا میکنند .مذاکره ،ایفای نقش یاا اتخااذ دیادگاه ،جارات منادی،
اکتساب حمایت و اطالعات ،مهارتهاای محااورهای بارای شاروع و تاداو تعاماحهاای اجتمااعی،
مهارتهای فراگیری /یادگیری دانش و رفتار مهربانانه با دیگران ،عناصر یا مولفههای اصلی مهارت-
های رفتاری تلقی گردیده اند .ظرفیت عاطفی برای برقراری روابط مثبت با دیگران ،ایماد و گسترش
اعتماد و روابط حمایتی دو جانبه شناسایی و پاسخ دهی مناسب باه عالئام هیماانی در تعاماحهاای
اجتماعی یا مدیریت استرس ،عناصر و مولفههای اصلی مهارتهای هیمانی تصورشده اناد .مهاارت-
های انگیزشی به عنوان بعد چهار کفایت اجتماعی ،ساختار ارزشی فرد ،سطح رشد اخالقی واحساس
اثر بخشی و کنترل فرد و در نهایت احساسخودکارآمدی او را در احاطه خاود دارد (فلنارو همکااران،
.)9119
از ویژگیهای کودکان بین سنین  6تا  94سالگی آن اسات کاه نیاروی جامعاه پاذیری و مهاار
هیمانها به نحو قابح مالحظه ای افازایش ماییاباد (پارساا .)499 :9336 ،در اوایاح دوره دبساتان
آموزش مهارتهای ارتباطی از اهمیت بیشتری برخوردار است در سنین دوره دو رشد شناختی؛ در این
دوره آهنگ رشد عقلی و اندیشه و استدالل از مراحح پیشین عمیقتر و سریع تار میباشاد و کاود
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میتواند جزئیات و ویژگیهای مختلف مفاهیم و اشیاء را در کند در این سالها ،وی به در بهتار
و بارزتری از علت و معلول مسایح دست مییابد مفهو زمان را عمیقتر در میکند در ایان زماان
هر چه کود

با راهنمایی و آموزش؛ با پدیدهها آشنایی بیشتری پیدا کند میتواناد عملکارد آگاهاناه

داشته و با تشکیح فرضیات به پیش بینی عملکرد خود و دیگران بپردازد و با استفاده از ایان عملکارد
فرد ،کارها را به خوبی انما داده و از اشتباه خود بکاهد (منصور )499 :9319 ،بناابراین در پایاه دو
ابتدایی آموزش مهارتهای شناحتی میتواند آغاز شود و به شکح مارپیچی ادامه یابد و متناسب با رشد
ذهنی دانش آموزان (بر اساس نظریه پیاژه)گسترده تر و عمیق تر شاود یعنای از آماوزش مهارتهاای
یادگیری و دانش اجتماعی آغاز شود و با آموزش مهارتهای پردازش اطالعات و تصمیم گیاری اداماه
یابد (سیف .)349 :9311 ،افزایش آگاهی هیمانی ،مانند آگاهی از خویشتن ،به وسیلهی رشد شناختی
وتمربیات اجتماعی ،مخصوصا حساسیت بزرگساالن نسبت به احساسهای کودکان و تمایح به بحث
کردن درباره هیمان ها ،تقویت میشود این عوامح با هم ،همدلی را افزایش میدهند کاه در اواساط
کودکی به رفتار نوع دوستانه کمک میکند (برگ .)239 :9336 ،بنابراین آماوزش مهارتهاای کنتارل
هیمانها و برخورد صحیح با مسایح هیمانی در این دوره از اهمیت خاصی بار خاوردار اسات (بارگ،
 .)236 :9336تمارب منفی در این سن ممکن است به کم شدن عزت نفس و احسااس بای کفاایتی
بینمامد ،در ضمن ممکن است درتوانایی یادگیری کود تااثیر بگاذارد (را و راس.)9194 :4999 ،9
در اواخر دوره دبستان آموزش مهارتهای انگیزشی به کودکان برای باال بردن حس کارآمادی و اثار
بخشی در اجتماع ضروری است.
در سال  ،9313شورای وقت مطالعات اجتماعی«دفتر برنامه ریازی و تایلیف کتاب درسای»ایان
تعریف را برای مطالعات اجتماعی ارائه کرد«:دانشی اسات کاه از انساان و تعاماح او باا محیطهاای
اجتماعی ،فرهنگی و طبیعی و تحوالت زندگی بشر در گذشته ،حال و آینده و جنبههای گونااگون آن
(سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیطی) بحث میکند» .کیم ()4993در مورد برنامة درسای مطالعاات
اجتماعی مینویسد«:درس مطالعات اجتماعی ابتدا در سال 9196در کشور آمریکا با هدف آماده کردن
افراد جوان برای ایفای نقش شهروندانی تیثیرگذار به وجود آمد .در سال  ،9149این درس مشاروعیت
قانونی یافت و موقعیت آن تثبیت شد .پس از تثبیت آن در برنامه درسی آمریکا ،به تادریج باه ساایر
کشورهای اروپایی و انگلیسی زبان چون استرالیا و کاناادا و ساپس در نیماه قارن بیساتم باه ساایر
Ram & Ross
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کشورهای جهان راه یافت(کیم .)991 :4993 ،9در نظا های آموزشی متمرکاز ،کتااب درسای محاور
مکتوب و مدون تعلیم و تربیت به حساب میآید و فعالیت هاو تمربههای تربیتی دانش آموزان توسط
معلم و حول محور آن سازماندهی میشود .ایان نقاش و جایگااه کتااب درسای در نظاا آموزشای،
ضرورت تحلیح و بررسی آن را دو چندان میکند .این تحلیح به دست اندرکاران و مؤلفان کتابهاای
درسی کمک میکند .هنگا تهیه و تادوین و یاا گازینش و انتخااب متاون آموزشای کتااب درسای
تصمیمهای عالمانه و عاقالنه ای را اتخاذ کنند (نوریان .)1 :9314 ،ویتکر و دایار( )4999معتقدندکاه
کتاب درسی به ویژه در تعلیم و تربیت سنتی از مهم ترین عناصر برنامه درسی است (نوریاان:9314 ،
 .)1ضرورت و اهمیت برنامه درسی مطالعات اجتماعی را میتوان به شرح زیر مطرح ساخت.
الف) پویایی هر جامعه تا حدود زیادی به وجود شهروندانی است که بارای مشاارکت و تعاماح در
امور زندگی اجتماعی احساس تعهد کنند و از آگاهیهای الز در این زمینه برخوردار باشاند؛ بساتگی
دارد .ب) درس مطالعات اجتماعی بستر مناسبی برای پرورش مهارتهاای زنادگی اجتمااعی فاراهم
میآورد .پ) درس مطالعات اجتماعی با بهره گیری از رشتهها و شاخههای علمی چون تاریخ؛ جغرافیا؛
فرهنگ و مرد شناسی؛ مبانی دینی و اخالق میتواند در امر هویت بخشی به داناش آماوزان نقاش
مهمی ایفا کند .ت) برنامه درسی مطالعات اجتماعی میتواند عالوه بر تربیت اجتمااعی و کماک باه
جامعه پذیری زمینه پرورش تفکر انتقادی و توانایی نقادی اجتمااعی را نیاز فاراهم کناد .ث) برناماه
درسی مطالعات اجتماعی همچنین این قابلیت را دارد که با توجه به ماهیت تربیتی و فرهنگی خود به
تقویت و درونی سازی ارزشهای اخالفی کمک کند و موجبات گسترش بهداشت روانی و جلاوگیری
از آسیبها و کمرویهای اجتماعی را فراهم آورد (گلدستین.)993 :9113 ،
توجه به اسناد باالدستی نظا آموزش و پرورش کشور از یکساو و نظرسانمیها و پژوهشهاای
انما شده در کشور از سوی نهادها و سازمانهای مختلف تدوین کننادگان برناماهی درسای جدیاد
مطالعات اجتماعی را به سمت توجه و تاکید بر شش محور زیر در سر فصحها و محتوای ایان برناماه
سوق داده است .شایان ذکر است که این محورها ضرورتهای آموزشای ایان برناماه درسای را نیاز
نمایان میکنند.
 .9تقویت عزت و هویت ایرانی  -اسالمی.
 .4ترویج و درونی سازی اخالق و ارزشهای اسالمی.
Kim
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 .3شناخت حقوق و مسولیتهای فردی و اجتماعی و شهروندی در سطوح مختلاف و تقویات
مهارتها و نگرشهای مربوط به آن ها.
 .2شناخت میراث فرهنگی ،استعدادها و قابلیتهای کشور و جایگاه کشور در جهان و تواناایی
برقراری ارتباطات موثر در سطح جهانی.
 .3پیشگیری از بروز بحرانهاای تربیتای و آسایبهای اجتمااعی در کودکاان و نوجواناان و
کاهش کمرویهای اجتماعی و گسترش رفتارهای بهنمار.
 .6گسترش بهداشت روانی ،تقویت روحیهی خود باوری ،نشاط ،ساازندگی و پویاایی امیاد باه
آینده و اعتماد به نفس.
شاید بتوان گفت تغییر ساختار نظا آموزشی کشور ایران نیز به نوعی در صادد باوده اسات تاا
مهارتها و توانمندیهای دانش آموزان را علی الخصوص در دوره ابتادایی ارتقاا بخشاد در ساالهای
اخیر تحوالت اساسی در برنامههای علمی و آموزشی کشاور ایاران رد داده اسات ایان تحولهاا در
اسنادی همچون نقشههای جامع علمی کشور و سند چشم انداز بیست ساله -ساند تحاول راهباردی
آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی تدوین شده اند (وزارت آموزش و پرورش .)9319 ،همچنین در
سند برنامه درسی ملی در الگوی هدف گذاری از چهار عرصهای که اهداف تربیت باا توجاه باه آنهاا
قابح تبیین خواهد بود یک عرصه مربوط به ارتباط متربی با خلق(خانواده ،همسایگان ،جامعه محلای،
جامعه ملی ،جامعه اسالمی و جامعه جهانی اعم از دوست و دشمن ) است(وزارت آماوزش و پارورش،
 .)9319به طور کلی میتوان گفت که سه مولفهی تقویات هویات ملای ،اخاالق محاوری در نظاا
اجتماعی و مهارتهای زندگی از موارد مهمی هستند که برنامهی درسی مطالعات اجتمااعی آنهاا را
در اهداف ،محتوا و روشهاا تعقیاب ماینمایاد( فالحیاان و همکااران .)3 :9313 ،کاه همگای دال
براهمیت رشد اجتماعی و ایماد سواد و کفایت اجتماعی در فراگیران اسات .رشادی کاه مایبایسات
برنامههای درسی به تحقق آن کمک نمایند  .لذا با توجه به اینکه برنامه درسای مطالعاات اجتمااعی
نسبت به سایر دروس رسالت خاص و ویژهای برای تحقق این هدف دارد و با توجه به تغییر محتوای
کتابهای درسی در سالهای اخیر این سوال مطرح میگردد تا چاه میازان در محتاوای برناماه درسای
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر کفایت اجتماعی و مولفههای آن تاکید شده است ،پاژوهش حاضار
به منظور پاسخگویی به این پرسش طراحی و اجرا قرار شده است.
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نتایج پژوهش دبیری و همکاران( )9313تحت عنوان " اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی
بر مدل فلنر بر تاب آوری و میزان قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلادری "نشاان مایدهاد کاه
آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر وی تواند برای کاهش قربانی قلدری در دانش آماوزان
به کار رود.
نتایج پژوهش سپاه منصور و مدرسی( )9313نشان میدهد که که آموزشهای مبتنی بر تقویات
سطح تاب آوری و افزایش کفایت اجتماعی در زنان میتواند ارزش پیشگیری داشته باشد.
یافتههای پژوهش عیسی زادگان و همکاران( )9313با عنوان "مقایساه شایساتگی اجتمااعی و
تنظیم شناختی هیمان در افراد متقاضی و غیر متقاضی جراحی زیبایی بینای" نشاان داد کاه بع ای از
صفات شخصیتی مانند کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیمان میتواند نقش مهمای در گارایش باه
جراحی زیبایی داشته باشد و توجه به آنها میتواند نقش مهمی در کاهش تقاضای مراجعان داشته باشد.

نتایج پژوهش اسدی گندمانی و همکاران( )9312تحت عنوان " تیثیر آماوزش ایفاای نقاش بار
مهارتهای اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف" نشان میدهد که نتایج نشان داد که باوجود
تفاوت میانگین پیش آزمون–پس آزمون در گروه آزمایش ،آموزش ایفای نقاش باه لحاا آمااری
تفاوت معناداری در مهارتهای اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف ایمااد نکارد .یافتاههای
این پژوهش میتواند در تدوین برنامههای آموزشی برای دانش آموزان باا کام تاوان ذهنای ماورد
استفاده قرار گیرد.
یافتههای اسماعیلی و همکاران( )9313در پژوهشی تحت عناوان "اثربخشای آماوزش گروهای
مهارتهای اجتماعی بر میزان توانایی و مشکالت رفتاری دختران نوجوان شاهد و ایثاارگر" بیاانگر
اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر بهبود میزان توانایی و کاهش مشکالت فرزندان دختاران
نوجوان شاهد و ایثارگر بوده است.
پرندین ( )9333در پژوهشی نشان داد که آموزش به منظور افزایش حوزههای کفایت اجتمااعی
باعث عد گسترش تعمیم پذیری یک الگوی منفی به حاوزههاای دیگرزنادگی اسات و نتیمتاا باه
احساس بسندهای از خود میانمامد و میتواند عامح موثری در جهت افزایش ساطح ساازگازی کلای
باشد .در کح آموزش مهارتهای اجتماعی میتواند موجب بهبود عملکرد اجتماعی فرد شاده و عازت
نفس وی در حوزههای مختلف را افزایش دهد(نقوی هرزند.)9331 ،
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بیرامی و مرادی ( )9333در پژوهش خود بیان میکنند که آموزش مهارتهای اجتماعی منمر به
ارتقاء کفایت اجتماعی فراگیران میشود.
پژوهش استرنسون( )4992نشاان مایدهاد کاه کفایات اجتمااعی دربرگیرناده عاواملی چاون
خودآگاهی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت خود ،مهارتهای ارتباطی و مساوولیت تصامیم گیاری اسات.
یافتههای رضایی( )4993نشان مایدهاد کاه داناش آماوزان دارای اخاتالل یاادگیری در فراگیاری
مهارتهای اجتماعی ضعیف هستند و دارای عملکرد مناسبی نیستند.
کانینگ و همکاران( )4994در پژوهش خود تحت عنوان " سنمش کفایت اجتمااعی در تادریس
حرفه ای  -توسعه یک روش خود ارزیابی" نشان دادند که کساب مهارتهاای کفایات اجتمااعی در
تدریس از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار است.
امسن ( )4999در پژوهش خود رویکرد آموزش مستقیم و آموزش مبتنی بر حح مساله را بارای
آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان کم توانذهنی به کار برد (اسادی گنادمانی و همکااران،
.)9312
یافتههای پژوهش روگ )4999( 9نشان داد که دانش آماوزان دوره ابتادایی باه لحاا شاناختی
مستعد بوده ،بر اساس ردهی سنی توانایی دریافت دانش شناختی متناساب خاود را دارناد .باه لحاا
رفتاری آنچه را که مشاهده میکنند فرامی گیرند و به آموختههای عملی مربیانشان توجاه دارناد .باه
لحا هیمانی بیشترین تیثیرپذیری را برای آموزش عاطفی دارند و به لحا انگیزشی پای بنادی باه
ارزشها را میتوانند از مربیانشان دریافت کنند.
روش شناسی پژوهش

این پژوهش از نظر مقصد و هدف ،کاربردی است ،زیرا توسعه دانش کاربردی و ارائه راهکارهاای
سازنده و عملی در ارتباط با قابلیت و امکان ایماد آموزش کفایت اجتماعی در برنامه درسی مطالعاات
اجتماعی دورهی ابتدای ،مرکز توجه آن است .نتیمه ایان پاژوهش بارای وزارت آماوزش پارورش و
سازمان تالیف کتابهای درسی به منظور تغییر محتوای کتابها و برنامه تربیتای جااری در مادارس
قابح استفاده میباشد ،به نحوی که دانش الز را برای دانش آموزان به منظاور زنادگی در جامعاه را
فراهم آورد .روش پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و شیوهی گرد آوری داده هاا ،توصایفی پیمایشای
Roog
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وتحلیح محتوا است .این پژوهش از نوع توصیفی است ،زیارا کتابهاای درسای مطالعاات اجتمااعی
دورهی ابتدایی را مورد توصیف قرار داده و با توجه به اینکه جهت استخراج مولفههای آموزش کفایت
اجتماعی در دورهی ابتدایی به نظر سنمی از معلمان و کارشناسان پرداخته ،از ناوع پیمایشای اسات .
همچنین از آن جا که جهت گارد آوری اطالعاات ،محتاوای کتابهاای مطالعاات اجتمااعی دورهی
ابتدایی را در سه بخش تکالیف ،تصاویر و متن مورد تحلیح قرار داده ،تحلیح محتاوا اسات .باه ایان
صورت که؛ ابتدا ،مبانی نظری ،ادبیات و پیشینهی مربووط به مقولهی کفایت اجتماعی ماورد مطالعاه
قرار گرفت تا مفاهیم کلی ومولفههای عمومی آنها اساتخراج گاردد ساپس ایان مولفاههای کلای و
عمومی ،طی پرسشنامه ای در اختیار استادان و متخصصان رشتههای علو تربیتی ،علاو اجتمااعی،
ادبیات فارسی ،روانشناسی و قرار گرفت تا با توجه به ویژگیهای داناش آماوزان ایان دوره و میازان
اهمیت و ضرورت گویهها و از طریق تحلیح عاملی ،گویههای مهم تعیین شدند و بر اساس این گویه
ها ،سیاههی تحلیح محتوا تهیه و تنظیم شد .در ادامه با استفاده از سایاههی تحلیاح محتاوا ،میازان
توجه کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی به مولفههای آموزش کفایت اجتماعی مورد ارزشیابی
قرار گرفت.
جامعه این پژوهش محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی آموزش و پرورش ایران
در سال تحصیلی  9312-13میباشد .ممموعه این محتواها  2جلد کتاب درسی را شامح میشاود .از
آنما که ضرورت بررسی تمامی محتواها وجود داشته است ،نمونه گیری وجود نداشاته و کاح جامعاه
مورد مطالعه بوده اسات .ضامنا در بخاش توصایفی پاژوهش گاروه پاساخگویان باه پرسشانامه را
کارشناسان رشتههای علو تربیتی ،علو اجتماعی و ادبیات فارسی به تعداد  44نفر تشاکیح داده اناد
که در نظرسنمی شناسایی مؤلفههای کفایت اجتمااعی مناساب دوره ابتادایی شارکت داشاتند .ایان
نمونهی پژوهش به صورت هدفمند برگزیده شدند .روش جمع آوری دادهها در این پاژوهش تلفیقای
بوده است .دادههای نظرسنمی از کارشناساان باه صاورت میادانی انماا گرفتاه اسات و دادههاای
محتواهای درسی به صورت کتابخانه ای انما گرفته است .در این پژوهش از دو نوع ابزار پرسشنامه
و سیاهه ثبت دادهها استفاده گردیده ،ویژگیهای هر یک از این ابزارها بشرح زیر میباشد:
الف) پرسشنامه نظرسنجی مؤلفههای کفایت اجتماعی

این پرسشنامه به صورت محقق ساخته است ،محتوای آن شامح  93عاماح کفایات اجتمااعی در
چهار مقیاس مهارتهای شناختی ،مهارتهای رفتاری ،مهارتهای هیمانی و مهارتهای انگیزشی بوده
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است .به منظور تسهیح در پاسخگویی مخاطبان در تعیین اولویت عواماح کفایات اجتمااعی در ایان
پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است .رابطهی هر یک از گویههای پرسشانامه باا مؤلفاههای
چهارگانه کفایت اجتماعی به شرح زیر میباشد:
مهارتهای شناختی ،سؤاالت  9تا  ،3مهارتهای رفتااری ،ساؤاالت  6تاا  ،99مهارتهاای هیماانی،
سؤاالت 99و  ،94مهارتهای انگیزشی ،سؤاالت  93تا 93
ب) سیاهه ثبت داده ها

ساختار این سیاهه بر اساس مؤلفههای چهارگانه کفایت اجتماعی فلنر در نظر گرفته شد کاه هار
یک از آنها خود زیرممموعه ای به شرح زیر داشته است.
مهارتهای شناختی شامح :دانش و یادگیری مهارتهای اجتماعی ،مهارت تصمیم گیری ،نگرشهاا
و باورها.
مهارتهای رفتاری شامح :جرأت مندی ،کمک به دیگران و کمک از دیگران ،تواناایی گفتگاو باا
دیگران ،توانایی برقراری رابطه صحیح با دیگران.
مهارتهای هیمانی شامح :کنترل هیمانها ،توانایی همدلی با دیگران.
مهارتهای انگیزشی شامح :عفو و گذشت ،پای بندی به ارزشها ،احساس کارآمدی.
پرسشنامه پس از طراحی در اختیار پنج نفر از خبرگان قرار گرفت تا به لحا صوری و محتاوایی،
ابها زدایی ،کشف گویههای پنهان ،حذف گویههای اضافی ،در

مشتر از گویهها ماورد بررسای

قرار گیرند .حاصح اظهارنظر خبرگان در این مرحله منمر به اصالح محتاوایی پرسشانامه گردیاد .در
مرحله دو این پرسشنامه در اختیار  99نفر از کارشناساان علاو تربیتای ،علاو اجتمااعی و ادبیاات
فارسی قرار گرفت و تکمیح گردید .این نظرسنمی در دو مرحله به فاصاله یاک هفتاه قارار گرفات.
دادههای آن برای محاسبه ضریب همبستگی مورد استفاده واقع شد .کسب ضاریب همبساتگی9/34
نشان دهنده ثبات اندازه گیری پرسشنامه بوده است(نادری.)16 :9339 ،
به منظور اطمینان از ثبات اندازه گیری سیاهه ثبت دادهها پس از طرح مقادماتی ایان سایاهه در
اختیار دو نفر ارزیاب تحلیح محتوا قرار گرفت تا  99درصاد کتااب درسای مطالعاات اجتمااعی ساو
ابتدایی را به صورت همزمان ارزیابی نمایند .دادههای فراهم آمده ناشی از این ارزیابی برای محاسابه
ضریب توافق مورد بهره برداری قرار گرفت( .کسب ضریب  9/13نشان دهنده ثبات انادازه گیاری و
پایایی این سیاهه بوده است.
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در اجرای این پژوهش ابتدا نظریه کفایت اجتماعی فلنر و نقاد آن توساط صااحب نظاران مارور
گردید .مؤلفههای شناسایی شده کفایت اجتماعی در قالب پرسشنامه نظرسنمی خبرگان قرار داده شد
تا به صورت علمی و آماری این مؤلفهها شناسایی شوند .این مرحله از پژوهش باه صاورت توصایفی
انما گرفت که حاصح آن دست یابی  93عامح کفایت اجتماعی بود .ایان عواماح زیربناای طراحای
سیاهه ثبت دادهها قرار گرفت .از این سیاهه برای تحلیاح محتاوای تعاداد  2جلاد محتاوای درسای
مطالعات اجتماعی پایههای سو تا ششم استفاده گردید .پاس از ثبات فراوانیهاای واحاد دادههاای
پاراگراف ،عکس و تمرین نسبت به محاسبهی درصد این فراوانیهاا اقادا گردیاد .میاانگین درصاد
نهایی هر محتوای درسی برای طراحی جداول نهایی در راستای پاسخ به سؤاالت پژوهشی مورد بهره
برداری قرار میگرفت .بدین ترتیب فرایند تمزیه و تحلیح دادهها از آغاز تهیه پرسشانامه تاا ارزیاابی
واحد دادههای معطوف به مولفههای چهارگانه کفایت اجتماعی انما گرفت .مرحله نتیمه گیاری باا
رعایت ترتیب و توالی سؤاالت پژوهشی در راستای گازارش میازان تیکیاد برناماه درسای مطالعاات
اجتماعی بر مؤلفههای کفایت اجتماعی صورت گرفت .پس از یافتاههای بدسات آماده پیشانهادهای
پژوهش به موازات آن طرح گردید .بدین ترتیب مراحح اجرایی پژوهش سازماندهی گردید .به منظاور
تمزیه و تحلیح دادهها از روش کمی و کیفی به صورت تلفیقی استفاده شاده اسات .در بخاش روش
پژوهش توصیفی از شاخصهای آمار توصیفی مانند فراوانی ،درصد و ضریب بار عاملی استفاده شاده
است و در بخش تحلیح محتوا پس از بررسی واحد دادههای عکس ،متن و تمرین در محتوای درسی
فراوانی آنها محاسبه و به صورت درصد و میانگین درصد تبادیح گردیاد .مقایساه ایان کمیتهاا در
پایههای تحصیلی و یا محتوای برنامه درسی نشان دهنده میزان تیکید محتوای درسی بر مؤلفاههای
کفایت اجتماعی بوده است.
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یافتههای پژوهش
جدول :9کتابهای درسی دوره ابتدایی

چهار

*

*

*

*

*

*

*

-

-

1

پنمم

*

*

*

*

*

*

*

-

-

1

ششم
کح

*
6

*
6

*
6

*
6

*
6

*
3

*
2

*
9

*
9

1
29

فارسی
نوشتاری
فارسی
خوانداری

علو تمربی

ریاضی

سو

*

*

*

*

*

*

*

-

-

1

تفکرو
پژوهش
مطالعات
اجتماعی
هدیههای
آسمانی

دو

*

*

*

*

*

*

-

-

-

6

کارو فناوری

اول

*

*

*

*

*

-

-

-

-

3

کالس

کح

آموزش قرآن

کتاب

جدول  :4تعداد فصلها ،درسها و صفحات کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

پایه

تعداد فصلها

تعداد درسها

تعداد صفحات

کح واحد
ها(پاراگراف،
تصویر و
تمرین)

43
44
44
42

تعداد واحدهای
کفایت

سو
چهار
پنمم
ششم

1
6
3
94

996
996
993
923

31
991
32
922

943
433
921
463

جدول :3رشته تحصیلی و جنسیت کارشناسان
جنسیت
رشته
علو تربیتی
جامعه شناسی
ادبیات فارسی
کح

خانم
فراوانی
3
3
3
99

آقا
درصد
41/941
23/923
41/941
999

فراوانی
4
3
2
99

کح
درصد
93/993
23/923
36/936
999

فراوانی
3
99
1
44

درصد
999
999
999
999
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تحلیح محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مهارت های اجتماعی فلنر

آزمون تحلیل عاملی

آزمون تحلیلی عاملی به منظور شناسایی و تییید عوامح مؤثر بار کفایات اجتمااعی و مولفاههای
شناسایی شده کفایت اجتماعی از طریق منابع و تحقیقات موجاود فهرسات گردیاد و در قالاب یاک
پرسشنامه در معرض نظرسنمی از خبرگان قرار گرفت.
 -اطمینان یافتن از امکان بهکارگیری فن تحلیل عاملی

در این پژوهش جهت اطمینان یافتن از امکان بهکارگیری فن تحلیح عاملی در ایان پاژوهش ،از دو
آزمون بارتلت 9و آزمون کایزر -مایر -اولکین 4استفادهشده است.
 -1آزمون بارتلت

هدف از انما این آزمون اطمینان یافتن از واحد نبودن ماتریس همبستگی میباشد .مااتریس واحاد،
ماتریسی است که کلیه درایههای آن صفر و عناصر قطری آن یاک باشاد .ایان آزماون در نر افازار
 SPSSقابحاجرا میباشد .در مورد این آزمون باید توجه داشت که اگر سطح معناداری کمتار از 9/93
باشد در این صورت ماتریس همبستگی ،ماتریس واحدی نخواهاد باود و از ایان نظار بارای تحلیاح
عاملی ،ماتریس مناسبی است (ترابی و جهانبخش. )969 ،9339 ،
-2نتایج حاصل از آزمون بارتلت

ازآنماییکه مقدار  Sigاز  9/93کوچکتر میباشد ،فرض استقالل کلیه متغیرها رد میشود و بادین
ترتیب حداقح یک زوج از مؤلفههای مورد بررسی مستقح نمیباشند.
 -3شاخص کایزر – مایر – اوکلین

همچنین بهمنظور اطمینان یافتن از امکاان باهکارگیری فان تحلیاح عااملی در پاژوهش ،از آزماون
دیگری چون آزمون کایزر -مایر -اولکین ( )KMOاستفاده کنیم .این آزمون بارای مقایساه مقاادیر
همبستگی مشاهدهشده با مقادیر ضرایب همبستگی زوجی (همبساتگی زوج -زوج مولفاه هاا) بکاار
میرود .هرچقدر مقدار این شاخص کمتر باشد ،مشخص میشود کاه متغیرهاا بارای تحلیاح عااملی
مناسب نیستند و چنانچه این شااخص کمتار از  9/3باشاد غیرقاباحقبول میباشاد .بار طباق متاون
تخصصی آمار مقادیر  9/1و باالتر داللت بر تمزیه عاملی بسیار مناسب ،مقادیر حول  9/3داللات بار

1 Bartlett’s

test
)Mayer- Olkin(KMO

2 Kaiser-
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تمزیه عاملی مناسب ،مقادیر حول  9/1متعاادل ،مقاادیر حاول  9/6متوساط و مقاادیر کمتار از 9/3
نامناسب میباشد.
 -4نتایج حاصل از آزمون KMO
جدول -2آزمون کرویت بارتلت و کمو ()Kmo

آزمون کمو
کفایت نمونه
9/131

خی 4
491 .6

آزمون کرویت بارتلت
درجه آزادی
993

p
9/999

 -5برآورد اولیه عاملها و تعیین واریانس عامل مشترک و مقادیر ویژه

در ادامه به برآورد اولیه عامحها میپردازیم .در جدول ذیح برآورد اولیه عامحها ارائهشده است .در این
جدول نسبت واریانس عامح مشتر برای هر یک از مولفهها ارائه گردیده است .واریانس عامح مشاتر
مقداری از واریانس هر مولفه است که ممموعه عوامح مورد نظر توانسته اند آن را تبیین کنند.
جدول  -3نتایج تحلیح عاملی در انتخاب و تییید مولفههای کفایت اجتماعی
ضریب عاملی
ردیف مولفه های(گویه های) کفایت اجتماعی
مولفه
9/333
دانش و یادگیری مهارتهای اجتماعی
9
9/321
مهارت پردازش اطالعات
4
مهارتهای
شناختی
9/331
مهارت تصمیم گیری
3
9/339
نگرش ها ،طرحوارهها و باورها
2
9/336
جرأت مندی
3
9/399
توانایی گفتگو با دیگران
6
مهارتهای
رفتاری
9/612
کمک گرفتن و کمک کردن به دیگران
1
9/319
توانایی برقراری رابطه صحیح با دیگران
3
9/349
کنترل هیمانها
1
مهارتهای
هیمانی
9/391
توانایی همدلی با دیگران
99
9/132
عفو و گذشت نسبت به دیگران
99
مهارتهای
9/333
پای بندی به ارزشها
94
انگیزشی
9/113
احساس کارآمدی
93

دادههای پرسشنامه از طریق آزمون تحلیح عاملی ارزیابی گردید .از میان پانزده عامح پرسشنامه یک
مورد حذف گردید (پذیرش شکست یا موفقیت) دو مورد در یکدیگر ادغا شدند (کمک از دیگران و
کمک به دیگران) زیرا بار عاملی آنها تقریبا مساوی بودن و مابقی در فهرست ابقا گردیدند .در نهایت
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تحلیح محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مهارت های اجتماعی فلنر

عوامح مؤثر در کفایت اجتماعی در قالب مهارتهای شناختی ،رفتاری ،هیمانی ،انگیزشی به سیزده
مورد تقلیح پیدا کرد .این سیزده مورد در طراحی سیاهه ثبت دادهها که برای تحلیح محتوای برنامه
درسی مورد استفاده قرار گرفت .جدول مذکور حاصح تحلیح عاملی مورد اشاره میباشد.
 -9در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه سو ابتدایی ایران به چه میزانی بر مهارتهای کفایت
اجتماعی فلنر توجه شده است ؟
جدول  .:6فراوانی و درصد میزان توجه کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه سو بر اساس الگوی کفایت اجتماعی فلنر

مهارت ها
مهارتهای
شناختی

مهارتهای
رفتاری

مهارت های
هیمانی
مهارتهای
انگیزشی
کفایت

فراوانی

درصد

مؤلفه ها
دانش و یادگیری مهارتهای اجتماعی

49

96/3

مهارت پردازش اطالعات

-

-

مهارت تصمیم گیری

4

9/6

نگرشها و باورها

2

3/4

جرأت مندی

-

-

کمک به دیگران ،کمک از دیگران

92

99

توانایی گفتگو با دیگران

-

-

توانایی برقراری رابطه صحیح با دیگران

-

-

کنترل هیمانها

6

2/3

توانایی همدلی با دیگران

3

4/2

عفو و گذشت

6

2/3

پایبندی به ارزشها

3

4/2

احساس کارآمدی

-

-

کفایت

-

-

جمع
فراوانی

41

92

1

1
31

جمع
درصد

49/3

99

1/4

1/4
26/1

با توجه به دادههای درج شده در جدول شماره سه در پاسخ به این سوال پژوهشی میتوان گفت
که از کح پاراگراف ها ،تصاویر و تمرینهای کتاب تعلیمات اجتماعی پایهی سو مرتبط با مولفههای
کفایت اجتماعی بیشترین تاکید بر مهارتهای شناختی با فراوانی ()41و بعد از آن بیشترین تاکید بر
مهارتهای رفتاری با فراوانی()92و کمترین تاکید بر مهارتهای هیمانی و انگیزشی با فراوانی ()1
بوده است.
 -4میزان تاکید بر مهارتهای کفایت اجتماعی در کتابهای درسی مطالعات اجتماعی پایه ی
چهار ابتدایی ایران تا چه حد است ؟
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جدول  :1فراوانی و درصد میزان توجه کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه چهار بر اساس الگوی کفایت اجتماعی فلنر

مهارت ها
مهارتهای
شناختی

مهارتهای
رفتاری

مهارتهای
هیمانی
مهارتهای
انگیزشی
کفایت

فراوانی

درصد

مؤلفه ها
دانش و یادگیری مهارتهای اجتماعی

34

32/4

مهارت پردازش اطالعات

3

9/4

مهارت تصمیم گیری

3

9/4

نگرشها و باورها

4

9/3

جرأت مندی

-

-

کمک به دیگران ،کمک از دیگران

99

2

توانایی گفتگو با دیگران

3

9/4

توانایی برقراری رابطه صحیح با دیگران

-

-

کنترل هیمانها

-

-

توانایی همدلی با دیگران

9

9/2

عفو و گذشت

94

3/3

پایبندی به ارزشها

9

9/2

احساس کارآمدی

-

-

کفایت

-

-

جمع
فراوانی

19

جمع
درصد

31/3

93

3/4

9/2

9

93
991

3/3
23/6

با توجه به دادههای درج شده در جدول شماره چهار در پاسخ به این سوال پژوهشی میتوان
گفت که از کح پاراگرافها ،و تمرینهای کتاب تعلیمات اجتماعی پایهی چهار مرتبط با مولفههای
کفایت اجتماعی بیشترین تاکید بر مهارتهای شناختی با فراوانی( )19و بعد از آن بیشترین تاکید بر
مهارتهای رفتاری و انگیزشی با فراوانی(  ) 93مهارتهای هیمانی با فراوانی(  )9بوده است.
-3میزان تاکید بر مهارتهای کفایت اجتماعی در کتابهای درسی مطالعات اجتماعی پایه ی
پنمم ابتدایی ایران تا چه حد است ؟
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تحلیح محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مهارت های اجتماعی فلنر

جدول  .:3فراوانی و درصد میزان توجه کتاب درسی تعلیمات اجتماعی پایه پنمم بر اساس الگوی کفایت اجتماعی فلنر

فراوانی

درصد

مهارت ها

دانش و یادگیری مهارتهای اجتماعی

36

33/3

مهارت پردازش اطالعات

-

-

مهارت تصمیم گیری
نگرشها و باورها
جرأت مندی

-

-

9

9/1

کمک به دیگران ،کمک از دیگران
توانایی گفتگو با دیگران

-

-

توانایی برقراری رابطه صحیح با دیگران
مهارت های
هیمانی

کنترل هیمانها
توانایی همدلی با دیگران

-

-

مهارتهای
انگیزشی

عفو و گذشت

44

93/9

پایبندی به ارزشها

6

کفایت

احساس کارآمدی
کفایت

-

2/4
-

مهارتهای
شناختی

مهارتهای
رفتاری

مؤلفه ها

-

جمع
فراوانی

36

9

-

43
32

جمع
درصد

33/3

9/1

-

91/3
33/3

با توجه به دادههای درج شده در جدول شماره پنج :در پاسخ به این سوال پژوهشی میتوان گفت که
از کح پاراگرافها ،تصاویر و تمرینهای کتاب تعلیمات اجتماعی پایهی پنمم مرتبط با مولفههای
کفایت اجتماعی بیشترین تاکید بر مهارتهای شناختی با فراوانی ( )36و بعد از آن مهارتهای
انگیزشی بافراوانی(  )43بیشترین تاکید و و مهارتهای رفتاری با فراوانی ( )9بعد از مهارتهای
انگیزشی قرار دارند و به مهارتهای هیمانی تاکیدی نشده است.
-2میزان تاکید بر مهارتهای کفایت اجتماعی در کتابهای درسی مطالعات اجتماعی پایه ی ششم
ابتدایی ایران تا چه حد است ؟
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جدول  .1فراوانی و درصد میزان توجه کتاب درسی تعلیمات اجتماعی پایه ششم براساس الگوی کفایت اجتماعی فلنر

مهارت ها
مهارتهای
شناختی

مهارتهای
رفتاری

مهارت های
هیمانی
مهارتهای
انگیزشی
کفایت

مؤلفه ها

جمع
فراوانی

فراوانی

درصد

دانش و یادگیری مهارتهای اجتماعی

941

41/1

مهارت پردازش اطالعات

39

1/6

مهارت تصمیم گیری
نگرشها و باورها
جرأت مندی
کمک به دیگران ،کمک از دیگران
توانایی گفتگو با دیگران
توانایی برقراری رابطه صحیح با دیگران
کنترل هیمانها
توانایی همدلی با دیگران
عفو و گذشت
پایبندی به ارزشها

-

-

93
-

3/1
-

1
6

4/9
2/4

3

احساس کارآمدی
کفایت

9
-

9/3
-

32

931

جمع
درصد

31/3

93

3/1

-

-

4/2
33/3

با توجه به دادههای درج شده در جدول شماره  :6در پاسخ به این سوال پژوهشی میتوان گفت که
از کح پاراگراف ها ،تصاویر و تمرینهای کتاب تعلیمات اجتماعی پایهی ششم مرتبط با مولفههای
کفایت اجتماعی بیشترین تاکید بر مهارتهای شناختی با فراوانی ( )931و بعد از آن مهارتهای
رفتاری با فراوانی( ) 93بیشترین تاکید و مهارتهای انگیزشی با فراوانی( )3بعد از مهارتهای رفتاری
قرار دارند  .و به مهارتهای هیمانی تاکیدی نشده است.
پرسش کلی پژوهش:

میزان تاکید بر مولفههای کفایت اجتماعی در محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره
ابتدایی ایران تا چه حد است؟
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جدول .99میزان فراوانی و درصد محتوای مرتبط و غیرمرتبط با کفایت اجتماعی در محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی
محتوای کتاب درسی
مطالعات اجتماعی

پایه ی سو

تاکید بر کفایت اجتماعی

فراوانی
31

پایه ی چهار

درصد
26

فراوانی
991

درصد
21/93

پایه ی پنچم
فراوانی
33

درصد
31/23

پایه ی ششم
فراوانی
939

درصد
31/6

کح
فراوانی
229

درصد
33/34

جدول  . 99میزان درصد تیکید محتوای درسی تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی در مؤلفه های کفایت اجتماعی
پایههای
تحصیلی
سو
چهار
پنمم
ششم
کح

مهارت شناختی
درصد
فراوانی
23/3
41
11
19
63/1
36
33/33
931
13/99
344

مهارت رفتاری
درصد
فراوانی
43/1
92
99/99
93
9/91
9
1/44
93
1/49
29

مهارت هیمانی
درصد
فراوانی
93/42
1
./33
9
9
9
4/41
99

مهارت انگیزشی
درصد
فراوانی
93/42
1
99/99
93
43/1
43
2/22
3
93/93
33

ممموع
فراوانی درصد
999
31
999
991
999
33
999
939
999
229

همانطور که دادههای درج شده در جدول شمارهی  1و  3نشان میدهد در پاسخ به پرسش کلای
پژوهش میتوان عنوان داشت که از کح پارگراف ها ،تصاویر و تمرینهای تشاکیح دهناده محتاوای
کتابهای مطالعات اجتماعی دورهی ابتدایی ایران ( 342واحد) ٪ 34/33 ،مولفههای کفایت اجتماعی
را مورد تاکید قرار داده و  ٪ 36/13بی ارتباط هستند .روند میزان تاکید بر مولفههای کفایت اجتماعی
از پایهی سو به سمت ششم صعودی است به گونه ای که از کح محتوای کتاب مطالعات اجتمااعی
پایهی سو  26درصد ،پایهی چهار )(%21/93درصد ،پایهی پنمم ) )% 31/23درصد ،پایهی ششام
( )%31/6درصد به مولفههای کفایت اجتماعی پرداخته اند.
در پایهی سو بیشترین تاکید بر مولفهی مهارت شناختی ( )%23/3و کمترین تاکید بر مهارتهای
هیمانی و انگیزشی (  )%93/42و در پایهی چهار بیشترین تاکیاد بار مهارتهاای شاناختی ( )٪11و
کمترین تاکید بر مهارتهای هیماانی ( )% 33و در پایاهی پانمم بیشاترین تاکیاد بار مهارتهاای
شناختی (  )٪ 63/1بوده است بعد از آن بر مهارت انگیزشی( )٪ 43/1ومهاارت رفتااری ( )٪ 9/91و
به مهارت هیمانی اصال پرداخته نشده است .در ارتباط با پایهی ششام بیشاترین تاکیاد بار مهاارت
شناختی بوده است ( )٪33/33و بعد از آن به مهارت رفتاری ( )٪ 1/44و سپس بیشترین میزان تاکید
بر مهارت انگیزش بوده است ( )٪2/22این درحالی است که به مهارت هیماانی اصاال تاکیاد نشاده
است .در کح در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران بیشترین تاکید به ترتیاب برمهاارت
شناختی( ،)٪13/99مهارت انگیزشی( ،)٪93/93مهارت رفتاری ( )٪1/49و مهارت هیمانی ()٪4/41
است.
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بحث و نتیجه گیری

از آنما که هر مرحله از رشد انسان با نیازهای خاص و تواناییهای خاصی همراه است در طراحی
برنامههای درسی ضمن در نظر گرفتن توان فراگیران در هر مرحله از رشد میبایست نیازهای آنها را
مبنای کار برنامه ریزی قرار داد .لذا در این پژوهش جهت ارزیابی محتوای کتابهای درسی مطالعات
اجتماعی دوره ی ابتدایی بر اساس مولفههای کفایت اجتماعی الگوی فلنار ابتادا از متخصصاان ایان
سوال پرسیده شد که با توجه به شناختی که از کودکان در این مرحله از رشد دارند آموزش کادامیک
از این مولفهها در حد توان ونیاز فراگیران است  .نظر سنمی باه عماح آماده از دادههاای حاصاح از
پاسخگویی متخصصان به این پرسش پژوهشی تعداد مولفههای فلنر را به  93مولفه کااهش داد .بناا
براین محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی براسااس چهاار مهاارت شاناختی ،رفتااری ،انگیزشای و
هیمانی و  93مولفه مورد تحلیح قرار گرفت.
در این پژوهش مشاهده گردید میزان تیکید بر هر یک از مؤلفههای کفایات اجتمااعی در کتااب
درسی مطالعات اجتماعی در مهارت شناختی  33/13درصد بوده است که این میازان در سطااح کام
ارزیابی میشود .در مورد مهارت رفتاری بیشترین میزان تیکید محتوای مطالعات اجتمااعی بار مؤلفاه
مهارت رفتاری  6/33درصد بوده است .این میزان تیکید در سطح خیلی کم ارزیابی میشود .در ماورد
مهارت هیمانی میزان کح تیکید بر مؤلفه هیمانی  4/4درصد بوده که در ساطح خیلای کام ارزیاابی
میشود .در مورد مهارت انگیزشی میانگین کح تیکید بر مؤلفه مهارت انگیزشی  1/6درصد باوده کاه
در سطح خیلی کم ارزیابی میشود .که این نتایج با نتایج پژوهشاهای انماا شاده هام خاوانی دارد.
نتایج پژوهش با یافتههای لووچان ( )4992که محتوای درسی مطالعات اجتماعی را بررسای نماوده و
گزارش داده اند همخوانی دارد .یافتههای پژوهش باا یافتاههای روگ ( )4999کاه محتاوای درسای
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی را بررسای نماوده اسات هماهناگ اسات .نتاایج پاژوهش باا نتاایج
پژوهشهای فلنر ( )9119نیز هم سو است ،فلنر مینویسد در دوره ابتدایی محتوای درسی در هر یک
از مؤلفههای کفایت اجتماعی چهارگانه تیکید داشته است .ضمنا تعامالت اجتمااعی دسات انادرکاران
مدارس یا دانش آموزان توانسته اند به صورت عملی در تقویت مهارتهاای کفایات اجتمااعی تایثیر
داشته باشند .نتایج پژوهش با یافتههای قلتاش ( )9319که محتوای درسای مطالعاات اجتمااعی دوره
ابتدایی را بررسی نموده هماهنگ است.
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یافتههای پژوهش قاسمی و قدسیه ( )9319که در آن برنامه درسای تعلیماات اجتمااعی بررسای
شده است ،نتایج برنامه ریزان در تدوین محتوای درسای مطالعاات اجتمااعی باه مولفاههای کفایات
اجتماعی کم و بیش توجه نموده اند با یافتهای پژوهش حاضر هم سو است.
به شکح کلی و بر اساس نتایج پژوهش میتوان گفت :کود دبستانی ازاینکه مبادا موردتوجاه و
محبت والدین و معلمان و همبازیها قرار نگیرد م طرب و نگاران اسات .تارس ،حساادت ،رقابات و
پرخاشگری بین کودکان دبستان شایع است در برابر انتقاد و خرده گیری حساس است کود نه ساله
گرچه میح به استقالل شدید دارد بسیار شکایت کرده و دلهره دارد این ویژگی ها نشاان از ایان دارد
که در این دوره میبایست نسبت به رشد هر چهارمهارت پوشش دهندهی کفایات اجتمااعی اهتماا
ورزید .با نگاهی به سیر تغییرات میزان تاکید بر این چهار مهارت ،در طول پایهها نظام منطقای باه
چشم نمی خورد .این نشانگر آن است که در این زمینه برنامه ریزی از قبح مد نظار نباوده اسات باا
و جود اینکه متخصصان معتقدند که در اواخر دوره دبستان آموزش مهارتهاای انگیزشای باه کودکاان
برای باال بردن حس کارآمدی و اثر بخشی در اجتماع ضروری است که البته این ضارورت باا اضاافه
شدن پایه ی ششم به دوره ی ابتدایی دو چندان شده است .نتاایج حاصاح از مطالعاه ی حاضار درج
شده د ر جدول شماره ی هشت نشانگر ان است که میزان توجه به این مهارت در پایاه ی ششام ناه
تنها نسبت به سایر پایهها بیشتر نشده بلکه از همه ی پایهها کمتر به آن توجه شده اسات .کودکاان
هر چه قدر بزرگتر میشوند و بر اثر تمربه افزایش آگااهی هیماانی ،مانناد آگااهی از خویشاتن ،باه
وسیلهی رشد شناختی و تمربیات اجتماعی ،مخصوصا حساسیت بزرگساالن نسابت باه احسااس ای
کودکان و تمایح به بحث کردن درباره هیمان ها ،تقویت میشود این عوامح با هم همدلی را افزایش
مییابند که در اواسط کودکی به رفتار نوعدوساتانه کماک مایکناد (بارگ .)239 :9336 ،بناابراین
آموزش مهارتهای کنترل هیمانها و برخورد صحیح با مسایح هیمانی در این دوره از اهمیت خاصای
بر خوردار است این درحالی است که نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در کتابهای درسای مطالعاات
اجتماعی پایه پنمم و ششم ابتدایی اصال به رشد این مهارت توجهی نشده است .در ارتباط با مهاارت
رفتاری کمترین بی توجهی در محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایهی پانمم قاباح مشااهده اسات
یعنی سنی که بچهها میح زیادی به تعلق گروهی دارند و برای راهیابی به گاروه آماوزش مهارتهاای
رفتاری به ایشان میتواند بسیار ثمر بخش باشد .با توجه به آنچه بیان شد پیشانهاد ایان مطالعاه باه
برنامه ریزان این است؛
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در یک اقدا حساب شده ،تدریمی و به دور از شاتابزدگی ،باا بازاندیشای در فرایناد طراحایبرنامههای درسی و اهداف دورهی ابتدایی تحصیلی ،بر اساس توجه باه تحقاق اهاداف در هار ساه
حیطه یادگیری)شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی) فرصت هایی بارای ح اور و آماوزش مولفاههای
شایساتگی اجتمااعی در کاالس درس فاراهم گاردد و آن چناان کاه نتیماه پاژوهش حاضار و
پژوهشهای قبلی نشان داده اند با استفاده از روشهای کمی و کیفی مولفه) گویه (هایی که کمتر
مورد توجه قرار گرفتهاند ،موردتاکید قرار گیرد:
با توجه به امکانات بالقوه در کتابهای درسی بخصوص مطالعات اجتماعی در توجه به موضوعشایستگی اجتماعی ،نتیمه پژوهش حاضر حاکی از توجه اند

کتابهای درسی پایههای مختلف در

انعکاس شایستگی اجتماعی بخصوص مولفههای عاطفی است .برنامه ریازان بایاد از محتاوای ایان
کتابها برای غنی کردن مهارتهای برقراری رابطه صمیمانه ،کنترل هیمانهاا ،پایبنادی باه ارزش هاا،
جرات مندی و  ...استفاده کنند.
برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت ویژه کارشناسان و معلمان این دوره به صورتی منظمو مداو  ،در جهت ارایه دانش و نگرش مطلوب نسبت به مهارتهاای اجتمااعی و ایمااد انگیازه باه
منظور کاربرد این مهارتها درکالس درس.
طراحی بستهها و نر افزارهای آموزشی ،ویژه مهارتهای اجتماعی معلمان ،کارشناسان وداناشآموزان ،و ارائه آن به معلمین و دانش آموزان به عنوان مکمح محتوای کتب درسی.
با توجه به این که الگوی رفتاری و شخصیتی دانش آموزان دوره ابتدایی در حال شکح گیریو تثبیت شدن است ،این عد توجه متعادل و جامع به مولفههای آموزش شایستگی اجتماعی بیانگر
آن ست که نظا آموزشی دوره ابتدایی در ارتباط با موضوع جامع و هماه جانباه داناش آماوزان در
تعامالت اجتماعی عملکرد مناسبی نداشته است ،بنابراین ضاروری سات برناماه ریازان و طراحاان
کتابهای درسی توجه شایسته ای به موضوع شایستگی اجتماعی فراخور نیازهای فعلی و آتی جامعه
داشته باشند تا زمینههای پرورش ارزش هایی چون برقاراری رواباط صامیمانه ،احتارا باه ارزشاها،
مدیریت استرسها ،و احترا به ارزشها و قوانین در بین کودکان نهادینه شود.
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