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 چکيده
 ابتدايی ی دوره فارسی نوشتاریجديد التاليف كتاب های  محتوای تحليل هدفتحقيق حاضر با

 -از روش توصيفی روش تحقيق تركيبی. انجام شد  كفايت اجتماعی های مولفه به توجه با ايران

متخصصان علوم تربيتی جامعه ی آماری تحقيق را . پيمايشی  وتحليل محتوای كمی و كيفی بود

نفر و محتوای شش كتاب درسی فارسی نوشتاری دوره ی ابتدايی تشكيل داد كه تماما  051جمعا

. بنا براين روش نمونه گيری در تحقيق حاضر روش تمام شماری بود. در تحقيق شركت داده شدند

روايی . .شكيل دادابزار جمع آوری داده ها در تحقيق حاضر را پرسشنامه و سياهه ثبت داده ها ت

ابزارها از طريق مراجعه به خبرگان ارزيابی و تائيد شد و جهت آزمون پايايی ابزارها برای پرسشنامه 

از آزمون همبستگی بهره گرفته شد و به منظور سنجش پايايی سياهه ثبت داده ها از ضريب توافق 

گرديد كه نشان از پايايی محاسبه  82/1و ضريب توافق   28/1ضريب همبستگی . استفاده گرديد 

% 82/93نتايج حاصل از پاسخ به پرسش اصلی پژوهش نشان داد كه . .. باالی ابزارهای تحقيق بود

كل محتوای كتابهای درسی فارسی خواندن دروه ی ابتدايی ايران به مولفه های كفايت اجتماعی 

توازن بين ميزان تاكيد پرداخته اند كه اين نسبتاً خوب است اما نقطه ی ضعف موجود در عدم 

برچهار مهارت كفايت اجتماعی است كه البته اين مسئله در تك تك كتابهای درسی نيز وجود دارد 

بدين گونه كه در كل محتوای كتابها بيشترين تاكيد بر مهارت های شناختی و كمترين تاكيد بر . 

 .مهارت های هيجانی بوده است

سی ، فارسی نوشتاری ،دوره جتماعی، كتاب های درتحليل محتوا، كفايت ا :يديکل واژگان
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 مقدمه         
مثبت گراست و  یروان شناس كرديمهم در رو یشود، از سازه ها یم ريتعب  یاز آن به خود توانمند ساز یكه گاه یاجتماع تيكفا

 یليجل)است  یاجتماع یريپذ تيو مسئول یاستقالل شخص یعملكرد انسان در اجرا يیتوانا اي یتعامل اجتماع یعبارت از قدرت برقرار

 یاش را به دست م یخود و زندگ تيفرد مسئول نديفرا نيا یدر ط(0320)و هاپسون   یاز نظر اسكال(. 0923:015آبكنار و همكاران، 

هر فرد به  شتريب یخود توانمند ساز یبرا. و در حال رشد است ايروند شدن، پو كي یخودتوانمند ساز نديآنها معتقدند كه فرا.رديگ

كفايت اجتماعی شامل مجموعه مهارت (.38: 0931و همكاران،  ینقل از كاظم)اردد ازياهداف مشخص، ارزش ها و اطالعات ن ،داشتنیآگاه

، هايی است كه اكتساب آنها سبب ارتقاء آگاهی اجتماعی افراد می شود، آگاهی كه بر توانايی درك ديگران و برقراری ارتباط مؤثر با آنها

به عبارت ديگر، كفايت اجتماعی شايستگی و . می كند ركزمسئوليت پذيری اجتماعی،حفظ استقالل شخصی و مديريت كردن روابط تم

شرايط داشتن مهارت های شناختی، اجتماعی، هيجانی و رفتارهايی است كه برای رشد سالم و تطابق با محيط اجتماعی ضروری 

 (. 55: 0321،  نيكو)هستند

و انجام رفتار در حال حاضر  یو اجتماع یليتحص تيموفق یكننده ها ینيب شيپ نياز بهتر یكيبه عنوان  یاجتماع تيكفاتوسعه   

موثر  ريتفس یمختلف برا یها نهيمناسب در زم یدانش آموزان را قادر به انتخاب رفتارها ،یاجتماع تيكفا. شود یدر نظر گرفته م ندهيوآ

احساس با ارزش بودن و  نيكند وهمچن یم گرانيخود و د یرفتارها برا امديپ ینيب شيمختلف و پ یها تيموقع رد یاجتماع ینشانه ها

و فرد ( 8108رانتانن  ، )كمبود كفايت اجتماعی اصوال به صورت مشكالت رفتاری بروز می كند . دهد یفرصت شركت در اجتماع را به فرد م

و  یو افسردگ یاجتماع تيكفا نيياصوال بين سطوح پا(. 8118،  نيبتو)می شود تر  پذيرنسبت به فشارهای بيرونی و درونی آسيب 

 تيبه منظور باال بردن سطح كفا یشيو آموزش مثبت اند( 0925:095 ،یواحد)ومداوم وجود دارد یارتباط قو كي یمشكالت رفتار

می  یليتحص تيعزت نفس و موفق شيافزا ،یزندگ ،گرانيد ،و بهبود ارتباط مثبت با خود تيكودكان و نوجوانان  منجر به تقو یاجتماع

(. 0925واحدی، فتحی آذر، )آن است كه آموزش كفايت اجتماعی در كاهش پرخاشگری  ديمو قاتيتحق جينتا( 88: 0928 ،ینادر)گردد 

تواند  بر  یم نيهمچن. (0930ياراحمديان، نسرين ،)گذار است  ريتاث راناجتماعی و سالمت عمومی  فراگي –ارتقای توانمندی های فردی 

اثر بخش بودن آموزش (. 0938ركنی، ارجمند نيا، فتح آبادی، ) گذار باشد  ريبهبود عملكرد رفتاری كودكان دارای ناتوانی يادگيری تاث

) رزنددر پژوهش ميكائيلی منيع، عيسی زدگان، نقوی ه زيكفايت اجتماعی بر بهبود رشد و مهارتهای اجتماعی دختران كم توان ذهنی ن

 ،یخودكارآمد ،یدر ارتقاء تاب آور یاجتماع تينيز نشان داد كه آموزش كفا( 0938)نتايج پژوهش دبيری .   است دهيرس ديبه تائ(  0931

در پژوهشی نشان داد ( 0925)پرندين .  در مدرسه اثربخش است یقلدر انيشدن قربان یقربان زانيو كاهش م یليتحص -یاجتماع یسازگار

های ديگرزندگی است  ه منظور افزايش حوزه های كفايت اجتماعی باعث عدم گسترش تعميم پذيری يك الگوی منفی به حوزهب آموزشكه 

در كل آموزش . انجامد و می تواند عامل موثری در جهت افزايش سطح سازگازی كلی باشد ای از خود  می و نتيجتا به احساس بسنده

نقوی )د عملكرد اجتماعی فرد شده و عزت نفس وی در حوزه های مختلف را افزايش دهدبهبو جبهای اجتماعی می تواند مو¬مهارت

 ،یليتحص تيموفق یكننده ها ینيب شيپ نيازبهتر یكي یاجتماع تيدر پژوهشی نشان داد كه توسعه كفا( 8101) ميك.( 0923هرزند، 

 یاجتماع تييز در پژوهشی اينگونه نتيجه گيری نمود كه كفان( 8108)  ای نگيستيو. است ندهيو انجام رفتار در حال حاضر و آ یاجتماع

احساس با ارزش بودن و فرصت شركت در اجتماع را  نيكندو همچن یم گرانيرفتارهای خود و د امديپ ینيب شيدانش آموزان را قادر به پ

از  یفيگسترش ط یبرا یو اساس هيپا یاجتماع تيدر پژوهش خود اينگونه نتيجه گيری نمود كه كفا(8101) ونگيچ. دهد یبه فرد م

 یستگيتوسط همساالن و شا رشيو پذ یجنس یريپذ تيمسول ،یدوست تيفي،كیاعتماد به نفس، رفاه اجتماع ليمطلوب از قب یامدهايپ

 نيز اارتقا داد كه ا راكودكان  یاجتماع تيآموزش سطح كفا قياز طر توان یآن است كه  م ديمو قاتيتحق ريسا جينتا. است یكار های

خود عنوان نمودند كه  آموزش  قيتحق های افتهيدر  نيمحقق نيا.اشاره نمود( 0925) یو مراد یراميب قيتحق ی جهيتوان به نت یم انيم

 ارتدر پژوهشی نشان داد كه آموزش مه(0928)يیفالح سلوكال.مهارت های اجتماعی منجر به ارتقاء كفايت اجتماعی فراگيران می شود 

 .  هيجانی و انگيزيشی موثر است –ی رفتاری ها فزايش كفايت اجتماعی دانش آموزان و در خرده مقياسحل مسئله در ا

كودكان  یها یرا در ارتقاء توانمند یاجتماع تيكفا ینيز از ديگر محققانی هستند كه تاثير آموزش مؤلفه ها( 8110)و راس   رام

معلمان آموزش دهنده  زيو ن یكتب درس نيين تحقيق نشان داد كه چنانكه مؤلفنتيجه ی ا. قرار دادند  یبررس یو عمل یدر ابعاد نظر

دانش آموزان خواهند  یاجتماع تيكفا یمهارت ها تمركز داشته باشند، شاهد ارتقا نيو هدفمند بر آموزش ا قيبه صورت دق یدرس یمحتوا

قرار  یرا مورد بررس یاجتماع تيكفا یمهارت ها یريادگير د يیكودكان دوره ابتدا یها ینيز در پژوهش خود توانمند( 8111)روگ  .بود
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دانش  افتيدر يیتوانا یسن ی مستعد بوده، بر اساس رده یبه لحاظ شناخت يیدوره ابتدا آموزاننتايج اين تحقيق نشان داد كه دانش .داد 

. توجه دارند انشانيمرب یعمل یو به آموخته ها رنديگ یكنند فرام یآنچه را كه مشاهده م یبه لحاظ رفتار. متناسب خود را دارند یشناخت

 انشانياز مرب توانند ها را می به ارزش یبند یپا یزشيدارند و به لحاظ انگ یآموزش عاطف یرا برا یريرپذيتأث نيشتريب یجانيبه لحاظ ه

 فياصطالحات محدود و منحصر به تكلرا با  یاجتماع تيمربوط به كفا یها و سازه ها يیتوانا یاديپژوهشگران تا حدود ز. كنند افتيدر

كه  يیها تياز مهارت ها و كفا ريعموما كاربرد پذ یفيكمتر به تعر ارد،د يیايبه وضوح محاسن و مزا كرديرو نيهر چند ا. كرده اند فيتعر

ن سطح تحليل در صدد با گذر از چندي( 0331)فلنر و همكاران (. 0925 ،یو مراد یراميب)شوند یهستند رهنمون م یاجتماع تيمحور كفا

در مدل چهاربعدی كفايت . هستند، تعيين كنند نسانهابرآمدند مقوله های فراگير يا بنيادی كفايت هايی را كه عناصر ذاتی رشد همه ا

اجتماعی ارائه شده توسط آنها، كفايت اجتماعی يكی از سازه های اصلی بهداشت روانی تلقی شده است كه در بررسی آن تبادل های 

همين طور اين سازه خود مركب . محيط با نظم ها و ترتيبات فرهنگی و بوم شناختی زمينه های رشدی را می توان در نظر گرفت -صشخ

هر كدام از اين مهارتها، معرف مجموعه ای از مولفه ها يا عناصر . از چهاردسته از مهارت های شناختی، رفتاری ، هيجانی و انگيزشی است

،  سانانجمن كارنگی در باره ی رشد ان)ناختی شامل خزانه اطالعات و مهارت های پردازش و اكتساب اطالعات مهارت های ش. هستند

مهارتهای . های اسنادی است و سبك( 0330بك ، )، باورهای كارآمد و ناكارآمد (0339كندال و بروزال ، )گيری  ، توانايی تصميم(0323

ای رسيدن به يك نتيجه دلخواه رفتاری را بر ت اجتماعی مشخص می كنند كه وقتی شخص بررفتاری به عنوان دومين طبقه عمده از كفاي

گزيند بايد آن رفتار در دسترس باشد اگر چه، مجموعه مهارت های رفتاری مفيد، اصوال نامحدودند، چندين آمايه گسترده از رفتارها  می

اكتساب حمايت و اطالعات، مهارت يفای نقش يا اتخاذ ديدگاه، جرات مندی، مذاكره، ا. وجود دارند كه چارچوب نظامداری را مهيا می كنند

يادگيری دانش و رفتار مهربانانه با ديگران، عناصر يا مولفه / های اجتماعی، مهارت های فراگيری تداوم تعامل وای برای شروع  های محاوره

قراری روابط مثبت با ديگران، ايجاد و گسترش اعتماد و روابط ظرفيت عاطفی برای بر. های رفتاری تلقی گرديده اند های اصلی مهارت

های اجتماعی يا مديريت استرس، عناصر و مولفه های اصلی  مناسب به عالئم هيجانی در تعاملحمايتی دو جانبه شناسايی و پاسخ دهی 

ساختار ارزشی فرد، سطح رشد اخالقی  های انگيزشی به عنوان بعد چهارم كفايت اجتماعی، مهارت. مهارت های هيجانی تصورشده اند

 (.  0331فلنرو همكاران ،)را در احاطه خود دارد  وخودكارآمدی ا واحساس اثر بخشی و كنترل فرد و در نهايت احساس

 یبه نحو قابل مالحظه ا ها جانيو مهار ه یريجامعه پذ یرويآن است كه ن یسالگ 08تا  5 نيسن نيكودكان ب یها یژگياز و     

 یدبستان همراه با اعتراض ها و دشوار یورود به دوره  ستند،يو سازگار ن ريسن جامعه پذ نيكودكان در ا یالبته همه . ابدي یم شياافز

برخوردار است و كم كم با آموزش،  یعيسر یدوره از رشد ذهن نيكودك در ا.آورد یبه وجود م یاست كه احتماال مشكالت رفتار يیها

 نيدرا. شوند یاو م یوارد زندگ یشتريافراد ب جهيدر نت. گذارد یگام م یعتريب كردن را فراگرفته و به جهان وسخواندن و نوشتن و حسا

شود كه افراد گروه او را  یم نيتام یاو هنگام یآرامش روان. برخوردار است یفراوان تياز اهم شيها یو همكالس گريمرحله وجود كودكان د

 تيبا همساالن اهم یباز. كند یرا با آنها سپر شتريب یوقت كند یم یبا آنها ارتباط برقرار كند  او سع یحيصحو بتواند به طرز .باشند رفتهيپذ

 اش یبا افراد ارتباط بر قرار كند روابط اجتماع یحياگر بتواند به شكل صح.رديگ یشكل م گرانيدر ارتباط با د یو تيدارد و شخص یخاص

: 0985پارسا، . )شود یم تر قيعم  و ملموس یاجتماع ليو ادراكش از مسا كند یرابطه برقرار م شتريمحسوسات ب یايبا دن. ابدي یتوسعه م

دوره دوم  نيبرخوردار است در سن یشتريب تياز اهم یارتباط یمهارتها آموزشدوره دبستان  ليبر اساس مطالب گفته شده در اوا(.801

و  اتيتواند جزئ یو كودك م باشد یتر م عيو سر تر قيعم نيشياستدالل از مراحل پ و شهيو اند یدوره آهنگ رشد عقل نيدر ا ؛یرشد شناخت

مفهوم  ابدي یدست م لياز علت و معلول مسا یبهتر و بارزتر ركبه د یها، و سال نيرا درك كند در ا اءيو اش ميمختلف مفاه های یژگيو

تواند عملكرد  یكند م دايپ یشتريب يیآشنا ها دهيو آموزش ؛با پد یيزمان هر چه كودك با راهنما نيكند در ا یدرك م تر قيزمان را عم

انجام داده  یعملكرد فرد، كارها را به خوب نياز ا استفادهبپردازد و با  گرانيعملكرد خود و د ینيب شيبه پ اتيفرض ليآگاهانه داشته و با تشك

 یچيتواند آغاز شود و به شكل مارپ یم یشناحت یآموزش مهارتها يیبتدادوم ا هيدر پا نيبنابرا(811: 0931منصور، )و از اشتباه خود بكاهد 

و  یريادگي یاز آموزش مهارتها یعنيتر شود  قيعم وگسترده تر (اژهيپ هيبر اساس نظر)دانش آموزان  یو متناسب با رشد ذهن ابديادامه 

شوند و بر اثر  یكودكان هر چه قدر بزرگتر م. ابديادامه  یريگ ميپردازش اطالعات و تصم یآغاز شود و  با آموزش مهارتها یدانش اجتماع

تر و پخته تر كنند تا نزد گروه همساالن و  افتهيجهت رشد  نيخود را از ا یعاطف یكه واكنش ها رنديگ یم اديرسند  یم یتجربه به پختگ

 نيدر ا نيهمچن. دارد یو روان یانسان یبه هاجن شتريكودكان ب یعاطف یدوره واكنش ها نيدر ا. نشان دهند یشتريبزرگساالن رشد ب زين

و مشخص  نيمع یها تيبه موقع شتريكند و كودك در صدد است كه ب یم دايپ یاختصاص ی شترجنبهيكودكان ب یعاطف یدوره واكنش ها

چگونه  رديگ یم اديكودك .دهد یم یرو یدر اواسط دوره كودك یجانيه یخودگردان عيسر شيافزا(  980: 0988ف،يس)بدهد  یپاسخ عاطف

 ايماند ترس  یعاطف یكه ابراز واكنش ها ابندي یدر م یدوره به زود نيكودكان در ا. خود را كنترل كند یجانيو ه یعاطف یواكنش ها
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گونه واكنش ها  نيدهد و از نظر آنها، ا یو كوچك نشان م فيكودك ضع كيبچه گانه آنها را در نزد گروه همساالن به عنوان  یحسادت ها

كودكانه را كنترل كنند و از نظر  یعاطف یواكنش ها ليقب نيا جيكنند كه به تدر یم اريبس یسع نيبنابرا ست،ين دهيابل قبول و پسندق

 (.980: 0988ف،يس)سازند  یمخف گرانيد

گساالن بزر تيمخصوصا حساس ،یاجتماع اتيوتجرب یرشد شناخت ی لهيبه وس شتن،ياز خو یمانند آگاه ،یجانيه یآگاه شيافزا

دهند كه  یم شيرا افزا یعوامل با هم، همدل نيشود ا یم تيها، تقو جانيبه بحث كردن درباره ه ليكودكان و تما ینسبت به احساس ها

با  حيو برخورد صح جانهايكنترل ه یآموزش مهارتها نيبنابرا(.851: 0925برگ، )كند  یكمك م ستانهبه رفتار نوعدو یدر اواسط كودك

آن ها با . دارند یبه تعلق گروه یاديز ليم یدبستان ی دوره انيبر خوردار است كودكان در پا یخاص تيدوره از اهم نيدر ا یجانيه ليمسا

 زين یساختار اجتماع یونوع رديگ یآنها شكل م تيساختار شخص. كنند یم نييرفتار تع یرا برا یمنحصر به فرد یارهاها و معي هم ارزش

وجود داشته باشد  ها یژگيو نيكه ا یزمان.كند اهداف گروه برآورده خواهد شد یم نيآورند كه تضم یوجود مبه  روانيرهبران و پ یبرا

. دانند¬یدوست خود م نياز آنها را بهتر یكياست و اغلب  ینشيگز شتريب یروابط دوستانه كودكان دبستان.گروه همساالن شكل گرفته است

در ضمن ممكن است  نجامد،يب یتيكفا یممكن است به كم شدن عزت نفس و احساس بسن  نيدر ا یتجارب منف(. 855: 0925برگ، )

 یبه كودكان برا یزشيانگ های مهارت وزشدر اواخر دوره دبستان آم(.0808: 8110رام و راس ، ) بگذارد  ريكودك تاث یريادگي يیدرتوانا

 .  است یدر اجتماع ضرور یو اثر بخش یباال بردن حس كارآمد

را در  یمناسب ميتا تصم كند یكمك م گرانيارتباط با خود و د یبه دانش آموزان، در برقرار یاجتماع تيكفا های رتمها آموزش

 یاجتماع تيكفا های اساس آموزش مهارت نيبر ا. مصون بماند یو اجتماع یمشكالت روان یاريمختلف اتخاذ نموده و از بس های تيموقع

كشور  یساختار نظام آموزش رييبتوان گفت تغ ديشا. ابدي یم یا ژهيو تيآن اهم یجهت اجرا یزيربرنامه  مو لزو رسد یبه نظر م یضرور

ارتقا بخشد در سالهای  يیاالخصوص در دوره ابتدا یدانش آموزان را عل یها ها و توانمندی در صدد بوده است تا مهارت یبه نوع زين رانيا

كشور ايران رخ داده است اين تحول ها در اسنادی همچون نقشه های جامع علمی  اخير تحوالت اساسی در برنامه های علمی و آموزشی

سند تحول راهبردی آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی تدوين شده اند  در سند تحول بنيادين  -كشور و سند چشم انداز بيست ساله

 –ن سازمان يابد يكی از اين ساحت ها ، ساحت اجتماعی متربيا دیآمده است كه تربيت در مدرسه بايد بر اساس ابعاد و ساحت های وجو

و همچنين در سند برنامه درسی ملی  در الگوی هدف گذاری از چهار عرصه ای كه اهداف ( 0931وزارت آموزش و پرورش ، )سياسی است 

همسايگان ، جامعه محلی ، جامعه ملی ، ،  انوادهخ)تربيت با توجه به آنها قابل تبيين خواهد بود يك عرصه مربوط به ارتباط متربی با خلق

كه همگی دال براهميت رشد اجتماعی و ( 0930وزارت آموزش و پرورش ، )است( جامعه اسالمی و جامعه جهانی اعم از دوست و دشمن 

لذا . كمك نمايند  تحقق آن هرشدی كه می بايست برنامه های درسی ب. ايجاد سواد و كفايت اجتماعی در فراگيران در اسناد باال دستی است

نسبت به ساير دروس رسالت خاص و ويژه ای برای تحقق اين هدف دارد و با توجه به تغيير  ینوشتار یبا توجه به اينكه در س فارس

 يیتداخواندن دوره اب یاين سوال مطرح می گردد تا چه ميزان در محتوای كتاب های درسی فارس رياخ یمحتوای كتابهای درسی در سالها

كفايت اجتماعی و مولفه های آن تاكيد شده است اين سوالی است كه تحقيق حاضر به منظور پاسخگويی به آن طراحی و به مورد اجرا بر 

پنج پرسش پژوهشی جزئی مطرح گرديد كه سوال اول تعيين مقوله هايی از  یسوال پژوهش نيبه ا يیپاسخگو یقرار گرفته است در راستا

كه متناسب با نياز و توان دانش آموزان اين دوره سنی و اهداف اين دوره باشد را پيگيری می نمود و سواالت  یت اجتماعيكفا یمولفه ها

 .  جستجو می كرد( ینوشتار)یبعدی ميزان تاكيد بر اين مقوله ها را براساس مولفه های كفايت اجتماعی در محتوای كتاب های درسی فارس

 

 : پژوهش یشناس روش

( یو كم یفيك یمحتوا ليو تحل یشيمايپ -یفتوصي)های پژوهش از روش پژوهش تركيبی  راساس اهداف و سوالاين مطالعه ب در

كه آموزش آنها در حد  یاجتماع تيكفا های از مولفه هايی مقوله نييبرتع یبه سوال اول پژوهش مبن يیبه منظور پاسخگو. استفاده گرديد

 یكتاب ها یمحتوا یابيسپس به منظور ارز. شد یرگي بهره تيو ترب مياشد از نظر متخصصان تعلآنها ب ازيو ن يیدوره ابتدا رانيتوان فرا گ

بدان  یفگرفته شد كي بهره یو سپس كم یفيك یمحتوا لها ابتدا از روش تحلي مقوله نيبر ا ديتاك زانيبر اساس م ینوشتار یفارس یدرس

 از مولفه كسمت كدامي جمله دانش آموز را به نيمسئله پرداخته شد كه ا نيا يیشناسا دنباللحاظ كه با خواندن تك تك جمالت متن به 

به شمارش تعداد جمالت قرار گرفته در هر طبقه  ثيح نيو سپس بعد از مشخص كردن جمالت از ا شود یرهنمون م یاجتماع تيكفا های

بر مولفه  ديتاك زانيدر ارتباط با م( ینوشتار) یفارس فيتازه تال های بكتا یمحتوا تيودرصد وضع یپرداخته شد وسرانجام  با كمك فراوان

 . شد فيتوص یاجتماع تيكفا یها
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 :  يجامعه و نمونه آمار- 
و  یآموزش یزي، برنامه ر یدرس یزيبرنامه ر یرشته ها دياسات ی هيكل  قيرا در ارتباط با سوال اول تحق قيتحق یآمار جامعه

 قيحجم كم جامعه تمام افراد جامعه در تحق ليداد كه به دل لينفر  تشك 051ن مركزی جمعا استا یو جامعه شناس یتيترب یروانشناس

را  قيتحق یپرسشها ريدر ارتباط با سا قيتحق یآمار یجامعه . بود یبخش كار تمام شمار نيدر ا یريگ ونهمشاركت داده شدند لذاروش نم

باشد تشكيل دادكه تماما مورد تحليل  یجلد كتاب م5كه شامل   38-35 یليسال تحص يیدوره ابتدا ینوشتار یفارس یمحتوای كتاب ها

 .برابر وروش نمونه گيری سرشماری بود گربنابراين حجم جامعه ونمونه بايكدي. قرار گرفتند

 :داده ها  يابزار جمع آور -2

اجعه به خبرگان ارزيابی و تائيد شد و جهت مر قيابزارها از طر يیروا. .ثبت داده ها بود اههيداده ها پرسشنامه و س یجمع آور ابزار

ثبت داده ها از ضريب توافق  اههيبهره گرفته شد و به منظور سنجش پايايی س یپرسشنامه از آزمون همبستگ یابزارها برا يیايآزمون پا

 .های تحقيق بودمحاسبه گرديد كه نشان از پايايی باالی ابزار 82/1توافق  بيو ضر  28/1ضريب همبستگی . استفاده گرديد 

 :روش تجزيه و تحليل داده ها  -3

از  یفيتوص قيدر بخش روش تحق. استفاده شده است یقيبه صورت تلف یفيو ك یداده ها از روش كم ليو تحل هيبه منظور تجز 

از امكان  افتني نانيماستفاده شده است؛ بدين ترتيب كه ابتدا جهت اط یبار عامل بيدرصد و ضر ،یمانند فراوان یفيآمار توص یشاخص ها

محتوا پس از  ليو در بخش تحل. شد استفاده 8نياولك -ريما -زرياز دو آزمون بارتلت  و آزمون كا ق،يتحق نيدر ا یعامل ليفن تحل یريكارگ به

بر اساس ( جمالت)و درصد  فراوانی واحدهای ثبت  یفراوانهای درسی و كد گذاری در نهايت  تحليل محتوای كيفی قياسی متن  كتاب

 .  ها گزارش گرديد مخصوص سياهه لهای كفايت اجتماعی مشخص و در جداو مولفه

 :پژوهش يها افتهي -4
شناختی،رفتاری، )متناسب با نياز و توان دانش آموزان دوره ابتدايی به تفكيك مولفه های یاجتماع تيخرده مولفه های كفا-0

 كدامند؟ ( هيجانی وانگيزشی 

( بررسی ماتريس ضرايب همبستگی بين متغيرها در جامعه )ن سوال پژوهش جهت بررسی پيش فرض كرويتمنظور پاسخ به اي به

همچنين برای بررسی كفايت نمونه و مناسب بودن داده های جمع آوری شده برای تحليل . استفاده شد ( 0351)آزمون كرويت بارتلت 

  . آمده است  كيآن در جدول شماره  جينتااستفاده شد كه  KMOيا ( 0350) ريما زريعاملی از آزمون كا
 (Kmo)آزمون كرويت بارتلت و كمو  -1جدول 

 آزمون کرویت بارتلت آزمون کمو

 p درجه آزادی  ۲خی  کفایت نمونه 

757/0 6/۲02 505 000/0 

 

،  نيبنا برا. دار است  یو آزمون بارتلت معن 858/1برابر   KMOدهد مقدار  یدرج شده در جدول نشان م یكه داده ها همانطور

 . مناسب است یعامل ليتحل یبرا یهمبستگ سيآزمون بارتلت ماتر یو معنادار ینمونه بردار تيبا توجه به كفا
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 نتايج تحليل عاملی در انتخاب و تأييد عوامل کفايت اجتماعی -2جدول 

 ضريب عاملی عوامل کفايت اجتماعی ردي  موتفه

ی
ها

ت 
هار

م
 

ی
خت

شنا
 

 252/1 دانش و يادگيری مهارت های اجتماعی 0

 283/1 مهارت پردازش اطالعات 8

 253/1 مهارت تصميم گيری 9

 251/1 نگرش ها، طرحواره ها و باورها 8

ی
ها

ت 
هار

م
 

ی
تار

رف
 

 225/1 جرأت مندی 5

 211/1 توانايی گفتگو با ديگران 5

 538/1 كمك گرفتن و كمك كردن به ديگران 8

 230/1 توانايی برقراری رابطه صحيح با ديگران 2

ارت
مه

ی 
ها

جا
هي ی
ن

 

 280/1 كنترل هيجانها 3

 213/1 توانايی همدلی با ديگران 01

 

ی
ها

ارت
مه

ی 
زش

گي
ان

 

 858/1 عفو و گذشت نسبت به ديگران 00

 292/1 پای بندی به ارزشها 08

 832/1 احساس كارآمدی 09

. كرده است دايپ ليتقل 09به  05دهد تعداد عامل ها از  یدرج شده در جدول دو نشان م یعامل ليحاصل از تحل جيكه نتا همانطور

كمك از ) ادغام شدند  گريكديو دو مورد در ( تيموفق ايشكست  رشيپذ)حذف شده یاجتماع تيكفا یاز مولفه ها یكيكه  نگونهيبد

 .. دنديدر فهرست ابقا گرد یبودن و مابق یمساو باًيآنها تقر یبار عامل رايز( گرانيو كمك به د  گرانيد

 پايه ی اول ابتدايی ايران تا چه حد است ؟  ینوشتار یدر كتاب های درسی فارس یاجتماع تيتاكيد بر مهارت های كفا -8

 جتماعی فلنربر اساس اتگوي کفايت افارسی نوشتاري  پايه ي اول سياهه فراوانی و درصد تحليل محتواي کتاب درسی :.  3جدول شماره 

 جمع درصد جمع فراوانی درصد فراوانی مؤتفه ها مهارت ها

مهارتهاي 

 شناختی

 5/08 88 دانش و يادگيری مهارت های اجتماعی

83 8/05 
 5/9 5 مهارت پردازش اطالعات

 - - مهارت تصميم گيری

 5/1 0 نگرشها و باورها

مهارت هاي 

 رفتاري
 

 9/8 8 جرأت مندی

85 

 
2/85 

 8/8 8 كمك به ديگران، كمك از ديگران

 - - توانايی گفتگو با ديگران

 0/80 98 توانايی برقراری رابطه صحيح با ديگران

 مهارت هاي

 هيجانی     

 - - كنترل هيجانها

 9 توانايی همدلی با ديگران 2/0 9

 

2/0 

 

مهارت هاي 

 انگيزشی

 8/0 8 عفو و گذشت

9 2/0 
 5/1 0 ه ارزشهاپايبندی ب

 - - احساس كارآمدی

 0/85 21 - - كفايت کفايت

 3/59 35 - - غيركفايت غيرکفايت

 011 085 - - - کل واحدها
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و  ريتوان گفت كه از كل پاراگراف ها ، تصاو یم یتوجه به داده های درج شده در جدول شماره سه در پاسخ به اين سوال پژوهش با

و (85) یبا فراوان یرفتار یبر مهارت ها ديتاك نيشتريب یاجتماع تيكفا یاول مرتبط با مولفه ها هيپا( ینوشتار) یسكتاب فار یها نيتمر

 یبا فراوان یشناخت یبر مهارت ها ديتاك نيشتريبعد از آن ب

 .  بوده است( 9) یبا فراوان یزشيو انگ یجانيه یبر مهارتها ديتاك نيو كمتر(83) 

 

 پايه ی دوم ابتدايی ايران تا چه حد است ؟  ینوشتار یدر كتاب های درسی فارس یاجتماع تيمهارت های كفاميزان تاكيد بر  -9

 بر اساس اتگوي کفايت اجتماعی فلنردوم  پايه ي فارسی نوشتاریسياهه فراوانی و درصد تحليل محتواي کتاب درسی :  4جدول شماره 

 جمع درصد جمع فراوانی درصد فراوانی مؤتفه ها مهارت ها

مهارتهاي 

 شناختی

 0/5 08 دانش و يادگيری مهارت های اجتماعی

85 5/3 
 0/0 9 مهارت پردازش اطالعات

 - - مهارت تصميم گيری

 8/9 3 نگرشها و باورها

مهارت هاي 

 رفتاري
 

 0/0 9 جرأت مندی

85 

 
5/3 

 2 88 كمك به ديگران، كمك از ديگران

 8/1 0 يگرانتوانايی گفتگو با د

 - - توانايی برقراری رابطه صحيح با ديگران

 مهارت هاي

 هيجانی     

 5/8 08 كنترل هيجانها

08 5/5 
 8 5 توانايی همدلی با ديگران

مهارت هاي 

 انگيزشی

 8 00 عفو و گذشت

80 8/8 
 8/9 01 پايبندی به ارزشها

 - - احساس كارآمدی

 9/99 31 - - كفايت کفايت

 8/55 025 - - غيركفايت غيرکفايت

 011 825 - - - کل واحدها

 ريتوان گفت كه از كل پاراگراف ها ، تصاو یم یتوجه به داده های درج شده در جدول شماره چهار در پاسخ به اين سوال پژوهش با          

با  یو رفتار یشناخت یبر مهارت ها ديتاك نيشتريب یاجتماع تيكفا یدوم مرتبط با مولفه ها  هيپا( ینوشتار) یكتاب فارس یها نيو تمر

 .بوده است(  08) یبا فراوان یجانيه یمهارتها(  80) یبا فراوان یزشيانگ یبر مهارتها ديتاك نيشتريآن ب ازو بعد (85) یفراوان

 

م ابتدايی ايران تا چه حد پايه ی سو  ینوشتار یدر كتاب های درسی فارس یاجتماع تيميزان تاكيد بر مهارت های كفا- 8

 است ؟ 
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 بر اساس اتگوي کفايت اجتماعی فلنرسوم  پايه ي فارسی نوشتاریسياهه فراوانی و درصد تحليل محتواي کتاب درسی :.  5جدول شماره 

 جمع درصد جمع فراوانی درصد فراوانی مؤتفه ها مهارت ها

مهارتهاي 

 شناختی

 0/01 81 اعیدانش و يادگيری مهارت های اجتم

82 8/08 
 - - مهارت پردازش اطالعات

 2/9 8 مهارت تصميم گيری

 5/1 0 نگرشها و باورها

مهارت هاي 

 رفتاري
 

 0 8 جرأت مندی

88 08 
 2/5 09 كمك به ديگران، كمك از ديگران

 8/8 3 توانايی گفتگو با ديگران

 5/0 9 توانايی برقراری رابطه صحيح با ديگران 

 مهارت هاي

 هيجانی     

 - - كنترل هيجانها

9 5/0 
 5/0 9 توانايی همدلی با ديگران

مهارت هاي 

 انگيزشی

 9/5 01 عفو و گذشت

 9/5 08 پايبندی به ارزشها 5/00 88

 - - احساس كارآمدی

 5/80 21 - - كفايت کفايت

 5/52 002 - - غيركفايت غيرکفايت

 011 032 - - - کل واحدها

 

 ريتوان گفت كه از كل پاراگراف ها ، تصاو یم یدر پاسخ به اين سوال پژوهش:  توجه به داده های درج شده در جدول شماره پنج با

)  یبا فراوان یشناخت یبر مهارت ها ديتاك نيشتريب یاجتماع تيكفا یسوم مرتبط با مولفه ها  هيپا( ینوشتار) یكتاب فارس یها نيو تمر

قرار دارند و  یزشيانگ یبعد از مهارتها( 88) یبا فراوان یزشيانگ یو و مهارتها ديتاك نيشتريب( 88)یبافراوان یرفتار یهارتهابعد از آن مو (82

 .قرار دارد( 9)یبا فراوان یجانيه یمهارتها

ابتدايی ايران تا چه حد پايه ی چهارم   ینوشتار یدر كتاب های درسی فارس یاجتماع تيميزان تاكيد بر مهارت های كفا- 9

 است ؟ 

 اساس اتگوي کفايت اجتماعی فلنربر چهارم پايه ي فارسی نوشتاری سياهه فراوانی و درصد تحليل محتواي کتاب درسی .  6جدول شماره 

 جمع درصد جمع فراوانی درصد فراوانی مؤتفه ها مهارت ها

مهارتهاي 

 شناختی

 2/08 85 دانش و يادگيری مهارت های اجتماعی

88 3/08 
 - - مهارت پردازش اطالعات

 0/0 8 مهارت تصميم گيری

 - - نگرشها و باورها

مهارت هاي 

 رفتاري
 

 5/8 5 جرأت مندی

08 8/2 
 5/0 9 كمك به ديگران، كمك از ديگران

 5/8 3 توانايی گفتگو با ديگران

 - - توانايی برقراری رابطه صحيح با ديگران

 ت هايمهار

 هيجانی     

 9/9 5 كنترل هيجانها
5 9/9 

 - - توانايی همدلی با ديگران

 5/05 91 9/01 81 عفو و گذشتمهارت هاي 
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 9/5 01 پايبندی به ارزشها انگيزشی

 - - احساس كارآمدی

 5/80 21 - - كفايت کفايت

 5/52 002 - - غيركفايت غيرکفايت

 011 032 - - - کل واحدها

 

و  ريتوان گفت كه از كل پاراگراف ها ، تصاو یم یدر پاسخ به اين سوال پژوهش:  5توجه به داده های درج شده در جدول شماره  با

 یبا فراوان یزشيانگ یبر مهارت ها ديتاك نيشتريب یاجتماع تيكفا یچهارم مرتبط با مولفه ها  هيپا( ینوشتار) یكتاب فارس یها نيتمر

و .قرار دارند  یشناخت یبعد از مهارتها( 08)یبا فراوان یرفتار یو مهارتها(  88)یبا فراوان یشناخت یو بعد از آن مهارتها ديتاك نيشتريب(91)

 . را داشته اند ديتاك نيكمتر(5)یبا فراوان یجانيه یمهارتها

 

نجم ابتدايی ايران تا چه حد پايه ی پ  ینوشتار یدر كتاب های درسی فارس یاجتماع تيميزان تاكيد بر مهارت های كفا- 8

 است ؟ 

 

 اساس اتگوي کفايت اجتماعی فلنرپنجم بر پايه ي فارسی نوشتاری سياهه فراوانی و درصد تحليل محتواي کتاب درسی .  7جدول شماره 

 جمع درصد جمع فراوانی درصد فراوانی مؤتفه ها مهارت ها

مهارتهاي 

 شناختی

 5/01 81 دانش و يادگيری مهارت های اجتماعی

88 8/08 
 - - مهارت پردازش اطالعات

 5/1 0 مهارت تصميم گيری

 5/0 9 نگرشها و باورها

مهارت هاي 

 رفتاري
 

 5/0 9 جرأت مندی

3 5/8 
 5/0 9 كمك به ديگران، كمك از ديگران

 5/0 9 توانايی گفتگو با ديگران

 - - توانايی برقراری رابطه صحيح با ديگران

 مهارت هاي

 هيجانی     

 - - كنترل هيجانها

8 0/0 
 0/0 8 توانايی همدلی با ديگران

مهارت هاي 

 انگيزشی

 5/2 05 عفو و گذشت

88 2/08 
 9/8 2 پايبندی به ارزشها

 - - احساس كارآمدی

 8/90 53 - - كفايت کفايت

 2/52 083 - - غيركفايت غيرکفايت

 011 022 - - - کل واحدها

 

و  ريتوان گفت كه از كل پاراگراف ها ، تصاو یم یدر پاسخ به اين سوال پژوهش:  8توجه به داده های درج شده در جدول شماره  با

با  یزشيو انگ یشناخت یبر مهارت ها ديتاك نيشتريب یاجتماع تيكفا یپنجم مرتبط با مولفه ها  هيپا( ینوشتار) یكتاب فارس یها نيتمر

قرار  یرفتار یبعد از مهارتها( 2)یبا فراوان یجانيه یو مهارتها ديتاك نيشتريب(  3)یبا فراوان یرفتار یاز آن مهارتها دو بع( 88) یفراوان

 .دارند 
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پايه ی ششم ابتدايی ايران تا چه حد   ینوشتار یدر كتاب های درسی فارس یاجتماع تيميزان تاكيد بر مهارت های كفا- 5

 است ؟ 

 اساس اتگوي کفايت اجتماعی فلنرششم بر پايه ي فارسی نوشتاری سياهه فراوانی و درصد تحليل محتواي کتاب درسی  . 8جدول شماره 

 جمع درصد جمع فراوانی درصد فراوانی مؤتفه ها مهارت ها

مهارتهاي 

 شناختی

 8/8 00 دانش و يادگيری مهارت های اجتماعی

05 3/3 
 - - مهارت پردازش اطالعات

 - - تصميم گيریمهارت 

 8/8 8 نگرشها و باورها

مهارت هاي 

 رفتاري
 

 0/2 08 جرأت مندی

03 2/08 
 8/9 5 كمك به ديگران، كمك از ديگران

 9/0 8 توانايی گفتگو با ديگران

 - - توانايی برقراری رابطه صحيح با ديگران

 مهارت هاي

 هيجانی     

 8/0 8 كنترل هيجانها

8 8/0 
 - - توانايی همدلی با ديگران

مهارت هاي 

 انگيزشی

 8/05 88 عفو و گذشت

 2/00 02 پايبندی به ارزشها 3/82 88

 8/0 8 احساس كارآمدی

 59 21 - - كفايت کفايت

 88 89 - - غيركفايت غيرکفايت

 011 059 - - - کل واحدها

 

و  ريتوان گفت كه از كل پاراگراف ها ، تصاو یم یدر پاسخ به اين سوال پژوهش:  2توجه به داده های درج شده در جدول شماره  با

 یبا فراوان یزشيانگ یبر مهارت ها ديتاك نيشتريب یاجتماع تيكفا یششم مرتبط با مولفه ها ی هيپا( ینوشتار)یكتاب فارس یها نيتمر

و .قرار دارند  یرفتار یبعد از مهارتها( 05)یبا فراوان یشناخت یمهارتهاو  ديتاك نيشتريب(  03)یبا فراوان یرفتار یارتهاو بعد از آن مه( 88)

 .داشته اند درايتاك نيكمتر(8)یبا فراوان یجانيه یمهارتها

 : پژوهش یکل پرسش

 ايران تا چه حد است؟     يیدوره ابتدا ینوشتار یفارس یدرس یكتاب ها یتاكيد بر مولفه های كفايت اجتماعی در محتوا زانيم   

 نوشتاریميزان فراوانی و درصد محتوای مرتبط و غيرمرتبط با كفايت اجتماعی در محتوای كتاب های درسی فارسی . 3جدول شماره 

 

محتوای كتاب 

درسی فارسی 

 نوشتاری 

 كل پايه ی ششم  پايه ی پنچم  پايه ی چهارم  پايه ی سوم  پايه دوم پايه اول

فراوا

 نی

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد فراوانی درصد

تاكيد بر كفايت 

 اجتماعی

21 0/85 31 9/99 21 5/80 21 5/80 53 8/90 21 59 853 82/93 

عدم تاکيد بر 

 کفايت اجتماعی

35 3/59 025 8/55 002 5/52 002 5/52 083 2/52 89 88 803 58/51 

 011 0022 011 059 011 022 011 032 011 032 011 985 011 085 كل
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 ميزان درصد تأکيد محتواي درسی فارسی نوشتاري دوره ابتدايی در مؤتفه  هاي کفايت اجتماعی.  1 جدول شماره  

 كفايت  مهارت انگيزشی مهارت هيجانی مهارت رفتاری مهارت شناختی 

 درصد  فراوانی  صد در فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی 

 011 21 2/9 9 2/9 9 9/55 85 9/95 83 اول

 011 31 8/89 80 3/02 08 3/82 85 3/82 85 دوم

 011 21 5/88 88 2/9 9    2/99 88 95 82 سوم

 011 21 5/98 91 5/8 5 9/80 08 2/99 88 چهارم

 011 53 8/81 88 8/9 8 9/05 3 8/81 88 پنجم

 011 21 55 88 5/8 8 2/89 03 2/02 05 ششم

 011 853 98/08 52 09/8 01 85/2 80 55/52 988 كل 

توان عنوان داشت  یم  قيتحق یدهد در پاسخ به پرسش كل ینشان م 01و  3 یدرج شده در جدول شماره  یكه داده ها همانطور

، (واحد  0022) رانيا يیابتدا یدوره  ینوشتار یفارس یكتاب ها یدهنده محتوا ليتشك یها نيو تمر ريكه از كل پارگراف ها، تصاو

 تيكفا یبر مولفه ها ديتاك زانيروند م. ارتباط هستند  بی ٪58/51قرار داده و  ديرا مورد تاك یاجتماع تيكفا مولفه های ٪ 82/93

درصد ( 851/1) اول ی هيپا( خواندن) یكتاب فارس یكه از كل محتوا یندارد به گونه ا یاول به سمت ششم نظم منطق ی هياز پا یاجتماع

درصد به ( 59)ششم هيو پا( 1/90/8)پنجم  هيدرصد ،پا%( 5/80)چهارم  ی هيپا رصد،د%(  5/80(سوم  ی هيدرصد، پا%)9/99(دوم  ی هي، پا

نظم اول تا ششم  ی هياز پا یاجتماع تيكفا یبر مولفه ها ديتاك زانيدر ارتباط با م نيهمچن.مولفه های كفايت اجتماعی پرداخته اند 

دوم به سوم  ی هيو از پا افتهياول به دوم كاهش  ی هياز پا یاختبر مهارت شن ديتاك زانيبه عنوان مثال م. ستيقابل مشاهده ن یمنطق

 یاست در صورت افتهيو از پنجم به ششم باز كاهش  افتهي شيو از چهارم به پنجم افزا افتهيسوم به چهارم كاهش  ی هيو از پا افتهي شيافزا

 .                                                                است . ابدي شيكودكان افزا یو ذهن یشناخت شداول به ششم بر اساس ر هياز پا ديبا ريس نيا یروان شناس اتياساس نظر كه بر

 یزشيو انگ یجانيه یابر مهارته ديتاك نيو كمتر%( 9/55) یمهارت رفتار یبر مولفه  ديتاك نيشترياول ب ی هيپا در

هيجانی  یبر مهارت ها ديتاك نو كمتري( ٪82/3) یو رفتار یشناخت یبر مهارتها ديتاك نيشتريدوم ب ی هيو در پا%( 2/9)  

و ( ٪  2/9) هيجانی  یبر مهارت ها ديتاك نبوده است و كمتري( ٪ 95)  یشناخت یبر مهارت ها ديتاك نيشتريسوم ب ی هيو در پا%( 02/3)

 .را دارد ديتاك نيكمتر( 1/18/5)یجانيو مهارت ه(  1/198/5)یزشيبر مهارت  انگ ديكتا نيشتريچهارم ب هايدر پ

 یبوده است و بعد از آن به مهارت رفتار( 1/181/8)یزشيو انگ یبر مهارت شناخت ديتاك نيشتريپنجم ب ی هيارتباط با پا در

و سپس مهارت ( 1/155)با  یزشيبر مهارت انگ ديتاك نيشتريششم ؛ب هيدر پا.بوده است ( 1/19/8)با زشو سپس مهارت انگي( 9/05٪)

 ديتاك نيكمتر(1/18/5)با  یجانيقرار دارد و مهارت ه یبعد از مهارت رفتار(1/102/2)با  یمهارت شناخت وقرار دارد ( 1/189/2)با  یرفتار

، مهارت ( ٪55/52)یبرمهارت شناخت  بيبه ترت ديتاك نيشتريب رانيا يیدوره ابتدا  ینوشتار یفارس یدر كل در كتاب ها. شده است

 . است(  ٪09/8) یجانيه ارتو مه( ٪85/2)  ، مهارت رفتاری(٪ 98/08)یزشانگي
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 :  يريگ جهيو نت بحث

ظر آنجا كه هر مرحله از رشد انسان با نيازهای خاص و توانايی های خاصی همراه است در طراحی برنامه های درسی ضمن در ن از

لذا در اين پژوهش جهت سنجش . گرفتن توان فراگيران در هر مرحله از رشد می بايست نيازهای آنها را مبنای كار برنامه ريزی قرار داد

دوره ی ابتدايی بر مولفه های كفايت اجتماعی بر اساس الگوی فلنر ابتدا از  ینوشتار یهای درسی فارس ابميزان تاكيد محتوای كت

ال پرسيده شد كه با توجه به شناختی كه از كودكان در اين مرحله از رشد دارند آموزش كداميك از اين مولفه ها در حد متخصصان اين سو

عمل آمده از داده های حاصل از پاسخگويی متخصصان به اين پرسش پژوهشی تعداد مولفه های  بهتحليل عاملی . توان ونياز فراگيران است 

براساس چهار مهارت شناختی ، رفتاری ، انگيزشی و هيجانی  ینوشتار یبنا براين محتوای كتاب های فارس. اد مولفه كاهش د 09فلنر را به 

های درسی دوره ی ابتدايی براساس اين مهارت ها در تحقيقات پيشين نيز قابل  ابتحليل محتوای كت. مولفه مورد تحليل قرار گرفت 09و 

كه همگی نشان از وجوب پرداختن به اين مهارت  0930؛ قلتاش ، 0931،  هيو قدس ی؛  قاسم8118؛ لووچان ،  8111مشاهده است  روگ ،

دوره  ینوشتار یفارس یدرس یكتاب ها یداد كه در محتوا انحاضر نش قيتحق جينتا.ها در محتوای كتاب های درسی دوره ی ابتدايی است 

است كه    یدرحال نيا.مهارت ها كمتر بها داده شده است  روده و به سايب( ٪ 55/52) یشناخت یبررشد مهارتها ديتاك نيشتريب يیابتدا ی

ترس، حسادت ، رقايت و . كودك دبستانی ازاينكه مبادا موردتوجه و محبت والدين و معلمان و همبازيها قرار نگيرد مضطرب و نگران است 

است كودك نه ساله گرچه ميل به استقالل شديد دارد  پرخاشگری بين كودكان دبستان شايع است در برابر انتقاد و خرده گيری حساس

چهارمهارت پوشش دهنده  هرنسبت به رشد  ستيبا یدوره م نيدارد كه در ا نيها نشان از ا  یژگيو نيبسيار شكايت كرده و دلهره دارد  ا

، در طول پايه ها نظم منطقی به چشم نمی  با نگاهی به سير تغييرات ميزان تاكيد بر اين چهار مهارت.    دياهتمام ورز یاجتماع تيكفا ی

در اواخر دوره  كهاين نشانگر آن است كه د راين زمينه برنامه ريزی از قبل مد نظر نبوده است با وجود اينكه  متخصصان معتقدند . خورد

است كه البته اين ضرورت با  یدر اجتماع ضرور یو اثر بخش یباال بردن حس كارآمد یبه كودكان برا یزشيانگ یدبستان آموزش مهارتها

نتايج حاصل از مطالعه ی حاضر درج شده در جدول شماره ی هشت . اضافه شدن پايه  ی ششم به دوره ی ابتدايی دو چندان شده است

كمتر به آن  نشانگر ان است كه ميزان توجه به اين مهارت در پايه ی ششم نه تنها نسبت به ساير پايه ها بيشتر نشده بلكه ار همه ی پايه ها

رشد  ی لهيبه وس شتن،ياز خو یمانند آگاه ،یجانيه یآگاه شيشوند و بر اثر تجربه افزا یكودكان هر چه قدر بزرگتر م.توجه شده است

ها،  جانيبه بحث كردن درباره ه ليكودكان و تما یبزرگساالن نسبت به احساس ها تيمخصوصا حساس ،یاجتماع اتيو تجرب یشناخت

: 0925برگ، )كند  یبه رفتار نوعدوستانه كمك م یكه در اواسط كودك ابندي یم شيرا افزا یعوامل با هم همدل نياشود  یم تيتقو

 نيبر خوردار است  ا یخاص تيدوره از اهم نيدر ا یجانيه ليبا مسا حيو برخورد صح جانهايكنترل ه یآموزش مهارتها نيبنابرا(.851

توجه را داشته  نيكمتر  يیپنجم و ششم ابتدا هيپا ینوشتار یفارس یدرس یداد كه در كتابهاحاضر نشان  قيتحق جياست كه نتا یدرحال

كه  یسن یعنيپنجم قابل مشاهده است  ی هيپا ینوشتار یكتاب فارس یدر محتوا یتوجه یب نيكمتر یدر ارتباط با مهارت رفتار.  است 

با توجه . گروه آموزش مهارتهای رفتاری به ايشان می تواند بسيار ثمر بخش باشددارند و برای راهيابی به  یبه تعلق گروه یاديز ليبچه ها م

به نياز دانش آموزان به كفايت اجتماعی بی انديشند و  تربه آنچه بيان شد پيشنهاد اين مطالعه به برنامه ريزان اين است كه به طور جدی 

 . اندن به كارگيرندخو یتمام توان خود را در اصالح محتوای كتاب های درسی نوشتار
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