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 مقدمه

ها مطرح آموزش ابتدایی در حکم مبنا و اصل همه آموزش

آید. از شمار میاست. در واقع سنگ زیربنای نظام آموزشی به 

ای برخوردار است. این رو توجه به این دوره از اهمیت ویژه

های اجتماعی یکی از دروسی که به طور مستقیم به آموزش مهارت

ارتباط دارد درس مطالعات اجتماعی است. این درس ابتدا در 

در کشور آمریکا با هدف آماده کردن افراد جوان به  ۱۹۱۶سال 

 ۱۹۲۱ثیرگذار به وجود آمد و در سال عنوان شهروندانی تأ

مشروعیت قانونی یافت و موقعیت آن تثبیت شد و پس از تثبیت 

به تدریج به کشورهای اروپایی و  آن در برنامه درسی آمریکا

انگلیسی زبان چون استرالیا و کانادا و سپس به سایر کشورهای 

های قبل درس جهان راه یافت. در ایران نیز هر چند از سال

های گوناگون در برنامه درسی وجود طالعات اجتماعی با عنوانم

های مربوط به عنوان بحث ۱۳۶۸داشته است، اما پس از اصالحات 

به بعد در دفتر  ۱۳۷۲درس مطالعات اجتماعی از سال 

ریزی و تألیف کتب درسی اوج گرفت و مؤلفان بر ضرورت برنامه

لیمات مدنی در های تاریخ، جغرافیا و تعیکپارچه کردن درس

ی ابتدایی تأکید کرد و همچنین بر اساس سند تحّول دوره

بنیادین و نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی 

به تصویب شورای انقالب فرهنگی رسید. سند  ۱۳۹۰ایران در سال 

رخ داد و آن هم آغاز پایه ششم ابتدایی  ۹۱ – ۹۲تحول اساسی 

ل نظام آموزشی کشور و پس از پیروزی برای نخستین بار در طو

انقالب اسالمی بود. برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعی پایه 

ششم ابتدایی با توجه به رویکرد کّلی برنامه درسی مّلی مبنی 

های گرایی و اهتمام به شکوفایی آن سعی دارد زمینهبر فطرت

. تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را فراهم آورد

ی ابتدایی این است هدف اصلی آموزش تعلیمات اجتماعی در دوره

آموزان توانایی الزم را برای انجام دادن وظایف در که دانش

مقابل خانواده، دوستان و همسایگان به دست آورند. به 
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آموزگاران و اولیای مدرسه احترام بگذارند، بتوانند به 

نین و مقررات به مقررات مدرسه پایبند باشند، با رعایت قوا

های اجتماعی نیازهای روزمره پاسخ دهند. به پرورش مهارت

توجه بیشتری داشته باشند و عالقه به سرزمین و محیط زندگی 

 (.۱۳۹۴در آنها افزایش یابد. )خادمی و همکاران، 

از عمر اصطالح تحلیل محتوا به صورت علمی آن بیش از 

ه آغاز کاربرد آن ب ی تاریخیگذرد. اما ریشهپنجاه سال نمی

گردد. برای نمونه در آگاهانه انسان از نمادها و زبان بر می

روان شناسی تحلیل محتوا کاربردهای متعددی پیدا کرد. از 

 جمله:

های انگیزشی، ات برای کشف ویژگیتحلیل مکالم -۱

 شناختی یا شخصیتی افراد.روان

 ررسی فرایند ارتباطات مثل تحلیل فرایند تعاملب -۲

رفتار گروه، خالصه این که امروز، تحلیل محتوا به صورت و 

های کالمی نمادین روش علمی تبدیل گردید، که اساسًا از داده

 آیند.و ارتباطی به عمل می

 بیان مسأله

های اجتماعی تعاریفی ارایه ی مهارتنظران دربارهصاحب

های ( معتقدند که مهارت۱۳۸۶ون، اند )کارتج و دیلبکرده

ای هستند که افراد تماعی، رفتارهای انضباطی فراگرفته شدهاج

تا با دیگران روابط متقابل داشته باشند،  سازندرا قادر می

های مثبت بروز دهند و از رفتارهایی که پیامد منفی واکنش

های اجتماعی، دارند اجتناب ورزند. به عبارت دیگر مهارت

یابی همدلی، دوست پذیری،رفتارهایی مانند همکاری، مسؤولیت

 شوند.و انتقادپذیری را شامل می

ای از رفتارهای اجتماعی و های اجتماعی را مجموعهمهارت

دانند که افراد را در روابط میان ای میمعین و آموخته شده

های محیطی یا حفظ آن انجام فردی برای به دست آوردن تقویت

یکی از عناصر های اجتماعی توان گفت مهارتدهند. لذا میمی
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ها است. به طور کلی اصلی اجتماعی شدن در تمام فرهنگ

ی شود که شالودههایی گفته میهای اجتماعی به مهارتمهارت

هایی دهند و شامل مؤلفهیابی را تشکیل میارتباط موفق و دوست

مانند ارتباط غیر کالمی و همدلی با دیگران، بیان احساسات 

براز وجود و جلب حمایت دیگران است و عقاید و انتقادپذیری ا

های اجتماعی بسیار متنوع (. مهارت۲۰۰۶)گرشام و همکاران، 

بندی واحدی برای آنها وجود ندارد. هستند و تقسیم

های اجتماعی بندی مهارتی تقسیمپردازان دربارهنظریه

های ارتباطی مهارت نه های متفاوتی دارند. مهارتدیدگاه

ای را نیز انی از دیگران و مهارت مقابلهگفتن، مهارت قدرد

( ۲۰۱۳دانند )واتسون و همکاران، در مهارت اجتماعی مؤثر می

های های اجتماعی را در پنج گروه مهارتدر تحقیق خود مهارت

گروهی، ارتباطی، استفاده از خدمات اجتماعی، جلب حمایت 

 بندی نموده است.های جامعه طبقهدیگران و شناسایی ارزش

 اهمیت و ضرورت تحلیل محتوا

آموزش و پرورش ابتدایی و آموزش دبستانی در واقع ورود 

یک حرکت طوالنی و مهم در زندگی کودکان ما است. اگر برای 

های این دوره به خوبی به ریزی شود و برنامهاین دوره برنامه

های آتی در اجرا در آید، قطعًا ضمانت کافی برای کسب موفقیت

شان فراهم خواهد آمد. نکته مهم این و اجتماعی زندگی شخصی

ها بعد از شش سال تجربیات مختلف و فراز و است که بچه

کنند وارد های گوناگون که در زندگی خانوادگی طی مینشیب

گردند و اولین تجربه رسمی را در نظام آموزش و دبستان می

م ولیه در تنظیاکنند. این برخوردهای پرورش کشور پیدا می

گیری خصوصیات رفتاری و اعتقادی او و منش شخصیت بچه و شکل

او بسیار تعیین کننده است. بنابر این از نظر کیفی آموزش 

ی ابتدایی از اهمّیت بسیار باالیی برخوردار است و پرورش دوره

 (.۱۳۸۶)شمشیری، 
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 ی ابتداییاهداف دوره

ی ابتدایی پرورش استعدادهای ترین هدف در دورهمهم -1

باشد. منظور از استعداد، توانایی و ودکان میک

آموزان است. استعدادها دو های بالقوه دانشقابلیت

 باشند.دسته عمومی و خاص می

ی آموزان با معارف دینی در دورهآشنا نمودن دانش -2

گویی متناسب ابتدایی باید دانش آموزان را با ساده

ی شان، با رموز خلقت زندگبا هوش و توانایی

 امبران، ائمه معصومین آشنا شود.پی

پذیری و رعایت حقوق )صافی، تقویت حس نظم، مسؤولیت -3

۱۳۸۵.) 

 اهداف کلی

ی مهم یادگیری است که از انسان مطالعات اجتماعی یک حوزه

های مختلف حال، های گوناگون در زمانو تعامل او با محیط

ی با لعات اجتماعکند. برنامه درسی مطاگذشته و آینده بحث می

گرایی ی درسی مّلی مبنی بر فطرتتوجه به رویکرد کّلی برنامه

های تربیت کند زمینهتوحیدی و اهتمام به شکوفایی آن سعی می

 آورند. هدففردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را فراهم می

غایی مطالعات اجتماعی تربیت افرادی مؤمن، مسؤول، آگاه و 

تماعی، پایبند به اخالق و توانمند در زندگی فردی و اج

ایرانی -سالمیامند به ایران و هویت القههای دینی و عارزش

 است.

ای بسیار ساده از موضوعات دروس مطالعات اجتماعی مجموعه

شناسی، متفاوت مانند تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، مردم

باشد که در ارتباط با انسان شناسی میشناسی و روانجامعه

ی شخصیتی افراد است که هر ترین جنبهاعی مهماست. رشد اجتم

تر باشد، قدر فرد سازگارتر و دارای روابط اجتماعی قوی

 تر باشد.جتماع از نظر شخصیتی، شغلی موفقتواند در بستر امی
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 -۲فاهیم ممتغیر بودن  -۱های مطالعات اجتماعی: ویژگی

یدگاه دتأثیر  -۴لوم اجتماعی آزمایشگاه ع -۳ها توجه به ارزش

 حّول مطالعات اجتماعی.ت -۶نتقال مفاهیم ا -۵معلم اجتماعی 

هدف از مطالعات اجتماعی آموزش و ایجاد زمینه و بستر 

آموزان است تا یادگیری مناسب برای تالش و کوشش و تحقق دانش

وزش مطالعات اجتماعی بر کسب العمر تحقق یابد. آممادام

پذیری، هنی و جامعههای اجتماعی و ذالعات علمی، مهارتطا

ها تأکید خاص دارد )ملکی و ها و ارزشخودشناسی و کسب نگرش

 (.۱۳۸۹همکاران، 

 اهداف ویژه:

 بررسی میزان گرایش سیاسی کتاب مطالعات پایه ششم -1

 بررسی میزان گرایش اجتماعی کتاب مطالعات پایه ششم -2

 بررسی میزان گرایش مذهبی کتاب مطالعات پایه ششم -3

 رایش اقتصادی کتاب مطالعات پایه ششمبررسی میزان گ -4

 بررسی میزان گرایش فرهنگی کتاب مطالعات پایه ششم -5

 سؤاالت تحقیق

کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چه مقدار گرایش  -1

 سیاسی دارد؟

کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چه مقدار گرایش  -2

 فرهنگی دارد؟

کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چه مقدار گرایش  -3

 اجتماعی دارد؟

کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چه مقدار گرایش  -4

 مذهبی دارد؟

کتاب مطالعات اجتاعی پایه ششم چه مقدار گرایش  -5

 اقتصادی دارد؟

 نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق کلیه واحدهای ثبت )کلمه( کتاب 

باشد که محّقق به جهات نمونه مطالعات اجتماعی پایه ششم می
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کلمه را انتخاب نموده و پس از انتخاب کلمات  ۱۰۰۰تعداد 

روایی و پایایی ضریب مرَکب کلمات انتخاب شده و کلماتی که 

کلمه به عنوان  ۱۰۰پایا نبوده حذف شود و پس از آن تعداد 

 نمونه باقی مانده است.

 روش تحقیق

بندی روش تحقیق به جهت تجزیه و تحلیل محتوایی از فنّ درجه

Q ه است که متون میزان گرایش کتاب برآورده شود. استفاده شد

باشند در گر واحدهای محتوا که همان کلمات و عبارات میتحلیل

بندی است گیرد. این فن یک فنّ منظم طبقهمقیاس توزیعی جای می

 که با قیود جایز و توزیع ثابتی تعیین شده است.

 نمونه آماری

مطالعات  کلمه از کتاب ۱۰۰نمونه آماری این تحقیق 

باشد که ما باید هر یک از این کلمات اجتماعی پایه ششم می

را بر اساس سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و مذهبی 

آوری اطالعات مشخص کنیم و ضریب آن را بگیریم و پس از جمع

 جهت اطمینان بیشتر ضریب پایا آن گرفته شود.

 تجزیه و تحلیل

های زیادی تحلیل محتوا تالشهای مربوط به برای تحلیل داده

توان گفت موانعی را در صورت گرفته است؛ ولی به طور کلی می

 ها دید:بعضی از روش

های آماری، به ندرت در تحلیل محتوا به کار آزمون -1

شوند و دلیل آن این است که در تحلیل نمونه برده می

 گیرد.مبنا نیست بلکه جامعه مورد بررسی قرار می

های آماری مستلزم رعایت مفروضاتی آزموناستفاده از  -2

است نظیر انتخاب تصادفی، طبیعی بودن ویژگی مورد 

مطالعه و مقیاس اندازه گیری که از موارد و مفروضات 

 پذیر نیست.امکان

 شود.در تحلیل محتوا از آمار غیرپارامتری استفده می -3
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9 8 7 6 5 4 3 2 1

4 6 12 14 16 14 12 6 4
  

 ها:تجزیه و تحلیل داده

 سیاسی اجتماعی مذهبی فرهنگی دیاقتصا

۸ ۸ ۸ ۸ ۸ 

سؤال اول: کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چه مقدار 

 گرایش سیاسی دارد؟

/
6 5 5 4 3 7 4 3

4 3
8

      
  

با توجه به میانگین به دست آمده گرایش سیاسی کتاب 

 است. ۳/۴مطالعات پایه ششم 

مقدار سؤال دوم: کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چه 

 گرایش اجتماعی دارد؟

/
6 6 4 7 8 8 5 9

6 5
8

      
  

با توجه به میانگین به دست آمده، گرایش اجتماعی کتاب 

 باشد.می ۵/۶مطالعات اجتماعی پایه ششم 

سوال سوم: کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم، چه مقدار 

 گرایش مذهبی دارد؟

/
4 4 5 7 2 3 4 6

4 1
8

      
  

میانگین به دست آمده گرایش مذهبی کتاب با توجه به 

 باشد.می ۱/۴مطالعات اجتماعی پایه ششم 

سؤال چهارم: کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم، چه مقدار 

 کرایش اقتصادی دارد؟

/
3 4 5 4 6 8 4 7

5 1
8

      
  

با توجه به میانگین به دست آمده گرایش اقتصادی کتاب 

 باشد.می ۱/۵مطالعات اجتماعی پایه ششم 
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سؤال پنجم: کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چه مقدار 

 گرایش فرهنگی دارد؟

/
4 4 6 3 4 3 2 3

3 6
8

      
  

با توجه به میانگین به دست آمده گرایش فرهنگی کتاب 

 باشد.می ۶/۳مطالعات اجتماعی پایه ششم 

 بحث و نتیجه گیری

 Qبا توجه به عددهای ارزش به دست آمده از درجه بندی 

است که با توجه به  ۶/۳ارزش به دست آمده گرایش فرهنگی 

تحلیل ارزش کلمات به کار رفته فرهنگی کمترین ارزش را در 

کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم را دارد و گرایش اجتماعی 

توان گفت گرایش و اقتصادی باالترین ارزش را دارند. پس می

یشتر اقتصادی و کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ب

های اجتماعی است و گرایش مذهبی و سیاسی و فرهنگی در رده

 بعدی قرار دارند. 

 منابع

ترابی سید اسماعیل  –اسوی، جوانشیر، رضایی، رقیه  -1

( بررسی و مقایسه اضطراب، افسردگی و فشار ۱۳۸۸)

روانی افراد نابینا و بینا، فصلنامه تعلیم و تربیت 

 ۹۴ -  ۹۳استثنایی 

عریضی؛  –جواد؛ علیرضا  –فرزانه( یارعلی  –می )اسال -2

های ارتباطی و ، بررسی مهارت۱۳۸۷فروغ السادات، 

هی درسی مطالعات اجتماعی دوره اجتماعی در کتاب

 ۱۹۱ – ۲۴راهنمایی تحصیلی، فصلنامه تعلیم و تربیت 

– ۲۲۱ 

دوست بازیافته، ترجمه سمایی، تهران: نشر  –اولمن  -3

ماهی راهنمایی بر مبنای تحلیل محتوای کتاب درسی و 

 اسناد مرتبط با برنامه درسی.
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( بررسی ۱۳۸۰زاده، مریم؛ فتحی، فاطمه )فاتحی -4

های اجتماعی عملکرد مدرسه در ایجاد و پرورش مهارت

 آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستن اصفهاندانش

، تحلیل ۱۳۹۲پرست، سجاد، سمی، اسماعیل؛ میهنقا -5

های اجتماعی در کتاب درسی مطالعات اجتماعی مهارت

 های ابتدایی.پایه

 


