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 مقدمه:

سال نمی گذرد  50از عصر اصطالح تحلیل محتوا به صورت علمی بیش از 

اما ریشه تاریخی آن سرآغاز کاربرد و آگاهانه انسان از نمادها و 

زبان بر می گردد. اولین کندوکاو تجربی محتوای ارتباطات به 

اواخر سده هفدهم باز می گردد. هنگامی که کلیسا مطالعات الهیات در 

نگران گسترش مطالب غیر مذهبی در روزنامه ها بود از آن زمان به 

 ،بعد این کندو کاو تجربی به حوزه های دیگری کشیده شد )شکوهی

1989).  

در آستانه قرن بیستم با افزایش محسوس در تولید انبوه کاغذ 

ابی بازارهای انبوه و افکار عمومی روزنامه  در آمریکا ترجمه ارزی

پدید آمد. پس از جنگ جهانی تحلیل محتوا به تعدادی از رشته های 

 .(2005 ،علمی دامن گسترد )بیابانگرد

آموزش دوره ابتدایی در حکم مبنا و اصل همه آموزش ها مطرح است و 

در واقع سنگ زیربنای مدام آموزشی به شمار می آید و از این رو 

یکی از دروسی که  ویژه برخوردار است.این دوره از اهمیت توجه به 

به طور مستقیم به آموزش مهارت های اجتماعی ارتباط دارد، درس 

در کشور آمریکا  1916مطالعات اجتماعی است. این درس ابتدا در سال  

با هدف آماده کردن افراد جوان به عنوان شهروندانی تأثیرگذار به 

مشروعیت قانونی یافت و موقعیت آن تثبیت شد.  1921وجود آمدو در سال 

پس از تثبیت آن در برنامه درسی آمریکا به تدریج به کشورهای 

به سایر اروپایی و انگلیسی زبان چون استرالیا و کانادا و سپس 

 .(1387 ،کشورهای جهان راه یافت )گوازی

ی به عمطالعات اجتما در ایران نیز هرچند از سال های قبل درس 

 عنوان گوناگون در برنامه درسی وجود داشته است، اما 

بحثهای مربوط به عنوان درس مطالعات اجتماعی  1368پس از اصالحات سال 

 به بعد در دفتر  1372از سال 

برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی دوباره اوج گرفت و مؤلفان بر 

مات مدنی در ضرورت یکپارچه کردن درس های تاریخ، جغرافی و تعلی

 .(1390 ،دوره ابتدایی تأکید کرد )محمودی

 بیان مسئله 



 

 .صاحب نظران درباره مهارت های اجتماعی تعاریفی ارائه کرده اند

که مهارتهای اجتماعی، رفتارهای ( معتقدند 1386 ،)کارتلج و میلبون

انظباطی فراگرفته شده ای هستند که افراد را قادر می سازند تا با 

ابط متقابل داشته باشند، واکنش های مثبت بروز دهند و از دیگران رو

رفتارهایی که پیامد منفی دارند اجتناب ورزند. به عبارت دیگر 

مهارت های اجتماعی، رفتارهایی مانند همکاری، مسئولیت پذیری، 

 .(2013 ،)الیاس و انتقاد پذیری را شامل می شوند همدلی، دوست یابی

مجموعه ای از رفتارهای معین و آموخته شده مهارت های اجتماعی را 

ی بدست آوردن اای می دانند که افراد را در روابط میان فردی بر

تقویت های محیطی یا حفظ آن انجام می دهند؛ لذا می توان گفت مهارت 

های اجتماعی یکی از عناصر اصلی اجتماعی شدن در تمام فرهنگ ها 

ه مهارت هایی گفته می شود که است. به طور کلی مهارت های اجتماعی ب

شالوده ارتباط موفق و دوست یابی را تشکیل می دهند و شامل مؤلفه 

هایی مانند ارتباط غیرکالمی، همدلی با دیگران، بیان احساسات و 

عقاید، انتقادپذیری، ابراز وجود و جلب حمایت دیگران است )گرشام و 

 .(2006 ،همکاران

ع اند و تقسیم بندی واحدی برای آنها عی بسیار متنومهارت های اجتما

 وجود ندارد. نظریه پردازان درباره تقسیم بندی

متفاوتی دارند. مهارت های ارتباطی، مهارت های اجتماعی دیدگاه های 

 مهارت نه گفتن، مهارت قدردانی از دیگران و 

 مهارت های مقابله ای را نیز در مهارت های اجتماعی مؤثر می دانند

( در تحقیق خود مهارت های 1317 ،)فتحی. (2013 ،همکاران)ماتسون و 

اجتماعی را در پنج گروه مهارت های گروهی، ارتباطی، استفاده از 

خدمات اجتماعی، جلب حمایت دیگران و شناسایی ارزش های جامعه طبقه 

 بندی نموده است.

 اهمیت و ضرورت

توانمند ، ی تربیت افراد مؤمن، مسئول، آگاههدف از مطالعات اجتماع

، پایبند به اخالق و ارزشهای دینی و در زندگی فردی و اجتماعی

 ،عالقمند به ایران و هویت اسالمی ایران است )سند تحول بنیادین

1390). 



 

پژوهش های گوناگونی نیز در زمینه مهارت های اجتماعی موجود در 

( در پژوهش خود پس 1390 ،کتاب درسی انجام شده است. )دهقانی و قرقی

تربیت اجتماعی، نتیجه گرفتند که  از آسیب شناسی طراحی برنامه درسی

ارزشی  و تعیین رویکرد برای طراحی یک الگوی مناسب برنامه درسی

مناسب باید منشأ اساسی کار در محیط فرهنگی، فکری، اجتماعی، 

که  تاریخی و بومی هر کشور آغاز شود، در پژوهش دیگری مشخص شد

میزان مهارت های اجتماعی در کتاب های تعلیمات اجتماعی مجموعًا در 

حد متوسط به پایین بوده و تعداد و درصد مقوله های اجتماعی در 

کتاب پایه سوم بیشتر از پایه چهارم بیشتر از کتاب پنجم است. 

نتیجه گرفتند که کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی  (1388)دهقان اسالمی 

ایجاد و پرورش مهارت های ارتباطی و اجتماعی بسیار غنی و از نظر 

قوی بوده و زمینه الزم را برای رشد اجتماعی و ارتباطی دانش آموزان 

( نشان می دهد که درس 1392 ،فراهم کرده است. نتایج پژوهش )قاسمی

تعلیمات اجتماعی پایه اول راهنمایی به مهارت جرأت ورزی و نه گفتن 

ده است، در حالی که به برخی از مقوالت مهارت های اصاًل توجهی نش

توجه نسبتًا کافی شده است. کاربرد تحلیل اجتماعی مانند خودگردانی 

محتوا سبب می شود که معلمان و مؤلفین کتب آموزشی و برنامه ریزان 

درسی و آموزشی با ویژگی های الزم برای ارائه یک کتاب درسی آشنا 

، جزوات و نرم افزارهای رائه بستر کتبو آنها را در جهت اشدند 

 .(1390 ،آموزشی یاری می دهند )رسولی، آشنایی

 جامعه آماری:

ه آماری این تحقیق کلیه واحد های ثبت ) کلمه ( کتاب مطالعات ـجامع

کلمه را  100ونه تعداد ـاجتماعی پنجم می باشد که محقق به جهت نم

و پایای ضریب مرکب انتخاب نموده و پس از انتخاب کلمات روایی 

کلمات گرفته شده و کلماتی که پایا نبوده حذف شود و پس از آن 

 .به عنوان نمونه باقی مانده است 10تعداد 

 :روش تحقیق

 Qروش تحقیق به جهت تجزیه و تحلیل محتوای از فن درجه بندی 

استفاده شده است که متون میزان گرایش کتاب برآورده شود. تحلیل گر 

واحدهای محتوا که همان کلمات و عبارات می باشد در مقیاس توزیعی 

جای می دهد. این فن یک فن منظم طبقه بندی است که با قیود جایز و 

 توزیع ثابتی تعیین شده است.

 نمونه آماری:



 

ه از کتاب اجتماعی پنجم دبستان می مکل 100نمونه آماری این تحقیق 

باشد که ما باید هر یک از این کلمات را بر اساس سیاسی، فرهنگی، 

اجتماعی ، اقتصادی و مذهبی مشخص کنیم و ضریب آن را بگیریم و پس 

 از جمع آوری اطالعات جهت اطمینان بیشتر ضریب پایا آن گرفته شود.

 و تحلیل : تجزیه

وط به تحلیل محتوا تالش های زیادی صورت برای تحلیل داده های مرب

 گرفته است ولی به طور کلی می توان موانعی را در بعضی روش ها دید:

آزمون های آماری به ندرت در تحلیل محتوا به کار برده می  -1

و دلیل آن این است که در تحلیل نمونه مبنا نیست بلکه  شوند

 .جامعه مورد بررسی قرار می گیرد

استفاده از آزمون های آماری مستلزم رعایت مفروضاتی است نظیر  -2

انتخاب تصادفی، طبیعی بودن ویژگی مورد مطالعه و مقیاس 

 و مفرضات امکان پذیر نیست .اندازه گیری که از موارد 

 در تحلیل محتوا از آمار غیر پارامتری استفاده می شود. -3
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 سؤاالت تحقیق: 

کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان چه مقدار گرایش سیاسی  -1

 دارد؟

 کتاب مطالعات پنجم دبستان چه مقدار گرایش اجتماعی دارد؟ -2

 کتاب مطالعات پنجم دبستان چه مقدار گرایش مذهبی دارد؟ -3

 دبستان چه مقدار گرایش اقتصادی دارد؟کتاب مطالعات پنجم  -4

 ستان چه مقدار گرایش فرهنگی دارد؟کتاب مطالعات پنجم دب -5

 حلیل داده ها:تجزیه و ت

 میزان گرایش های کتاب  :1 شماره جدول

 مذهبی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی



 

8 8 8 8 8 

 

دبستان چه مقدار گرایش سیاسی  مکتاب مطالعات اجتماعی پنج سؤال اول:

 دارد؟

𝟔 + 𝟓 + 𝟓 + 𝟒 + 𝟑 + 𝟕 + 𝟒 + 𝟑

𝟖
= 𝟒. 𝟑 

با توجه به میانگین بدست آمده گرایش سیاسی کتاب مطالعات اجتماعی 

 می باشد. 4.3پنجم 

کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان چه مقدار گرایش  سؤال دوم:

 اجتماعی دارد؟

𝟔 + 𝟔 + 𝟒 + 𝟕 + 𝟖 + 𝟖 + 𝟓 + 𝟗

𝟖
= 𝟔. 𝟓 

توجه به میانگین بدست آمده گرایش اجتماعی کتاب مطالعات با 

 می باشد. 6.5اجتماعی پنجم دبستان 

کتاب مطالعات اجتماعی پنج دبستان چه مقدار گرایش مذهبی  سؤال سوم:

 دارد؟

𝟒 + 𝟒 + 𝟓 + 𝟕 + 𝟐 + 𝟑 + 𝟒 + 𝟔

𝟖
= 𝟒. 𝟏 

با توجه به میانگین بدست آمده گرایش مذهبی کتاب مطالعات اجتماعی 

 می باشد. 4.1ستان پنجم دب

کتاب مطالعات اجتماعی پنج دبستان چه مقدار گرایش  سؤال چهارم:

 اقتصادی دارد؟

𝟑 + 𝟒 + 𝟓 + 𝟒 + 𝟔 + 𝟖 + 𝟒 + 𝟕

𝟖
= 𝟓. 𝟏 

کتاب مطالعات  انگین بدست آمده گرایش اقتصادیبا توجه به می

 می باشد. 5.1اجتماعی پنجم دبستان 

کتاب مطالعات اجتماعی پنج دبستان چه مقدار گرایش  سؤال پنجم:

 فرهنگی دارد؟

𝟒 + 𝟒 + 𝟔 + 𝟑 + 𝟒 + 𝟑 + 𝟐 + 𝟑

𝟖
= 𝟑. 𝟔 



 

با توجه به میانگین بدست آمده گرایش فرهنگی کتاب مطالعات اجتماعی 

 می باشد. 3.6پنجم دبستان 

 بحث و نتیجه گیری:

ارزش  Qبه توجه به عدد های ارزش بدست آمده ناشی از درجه بندی 

است، یعنی ارزش کلمات به کار  3.6بدست آمده گرایش فرهنگی کمترین 

رفته فرهنگی کمترین ارزش را در کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دارد و 

باالترین ارزش را دارند؛ پس می توان گفت  6.5گرایش اجتماعی با 

گرایش کتاب مطالعات پنجم بیشتر اجتماعی و اقتصادی است و سپس 

 و سیاسی قرار دارد.فرهنگی 

 پیشنهاد:

با توجه به اینکه کتاب های درسی دوره ابتدایی باید کلیه  -1

گرایش را به تناسب در دانش آموزان ایجاد کند و از آنجا که 

مباحث اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ لذا باید 

 عبارت با بار اقتصادی ارزش بیشتر به کار رفته شود.

 در زمینه کتاب های مختلف درسی انجام گیرد.تحقیقات مشابه   -2

معلمین و دانشجویان نسبت به تحصیل محتوا آشنا و زمینه  -3

 .نوشتن کتاب های درسی فراهم آورد فعالیت در تحصیل محتوا و

 منابع:

 بررسي(. ١٣٨٨. ) اسماعیل سید ترابي، ؛ رقیه رضایي، جوانشیر؛ اسدي، -1

 افراد در رواني فشار و افسردگي ، اضطراب ورزي، جرأت مقایسه و

-٣ ،(٩٤ و ٩٣) ١٢ استثنایي، تربیت و تعلیم فصلنامه. بینا و نابینا

١٣. 

 فروغ عریضي، علیرضا؛ شواخي، جواد؛ یارعلي، ؛ فرزانه اسالمي، -2

 هاي کتاب در اجتماعي و ارتباطي مهارتهاي بررسي(. ١٣٨٧. ) السادات

 و تعلیم فصلنامه.  تحصیلي راهنمایي دوره اجتماعي تعلیمات درسي

 221. -١٩١ ،(١) ٢٤ ، تربیت

 تهران(. سحابي مهدي ترجمه) ، بازیافته دوست(. ١٣٩٢. )فرد ، اولمن -3

 .ماهي نشر: 

 نعامي، زهرا؛ دزفولي، خادم ؛ ریحانه ، دژبان ؛ آذین تقیپور، -4

 حل سبکهاي و ارتباطي مهارتهاي بین رابطه بررسي(. ١٣٩٠. )عبدالرضا



 

 روانشناسي پژوهشهاي فصلنامه.  کارکنان توانمندي با مدیران تعارض

 .٤٣ -١٧ ،(٢) ١ اجتماعي،

 محتواي تحلیل(. ١٣٨٧. ) مرضیه ، دهقاني داوود؛ ، نسب حسیني -5

 بررسي و اجتماعي مهارتهاي اساس بر راهنمایي دوره تعلیمات کتابهاي

 فصلنامه الذکر، فوق هاي کتاب محتواي درباره دوره این هاي دیدگاه

( سرپرست رفتار 1389رضائیان، علی ) 79- 98. ،(٢) ٢٤ ، تربیت و تعلیم

 سازمانی، چاپ دهم تهران، انتشارات سمت

تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران  -6

 (، تهران، شورای عالی آموزش و پرورش1390)

مدرسه در  ( ، بررسی عملکرد1380فاتحی زاده، مریم، فتحی، فاطمه ) -7

ایجاد و پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه 

 شهر اصفهان،  آموزش و پرورش استان اصفهان

مهارت های  (، تحلیل محتوای1392قاسمی، اسماعیل، میهن پرست، سجاد ) -8

اجتماعی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی، پژوهش در 

 74-83(  16) 11برنامه درسی 

 ( ، تاریخچه تحلیل محتوا1989شکوهی، ) -9

 و انتخاب شیوه تحلیلي -تطبیقي مطالعه(. ١٣٨٧. ) آرش گوازي، -10

 در شهروندي آموزش و اجتماعي مطالعات درسي برنامه محتواي سازماندهي

 فصلنامه.  آینده شهروند تربیت سوئد، با ایران ابتدایي آموزش مقطع

 . ١١٤٨ ،(٢٥) ٧ آموزشي، نوآوریهاي

 ، رفتارهای اجتماعی(2013الیاس، ) -11

 تعلیمات درسي هاي کتاب محتواي تحلیل(. ١٣٩٠. )محمدتقي محمودي، -12

. شهروندي آموزش رویکرد نوع منظر از تحصیلي راهنمایي دوره اجتماعي

 . ١٠٨-٩٦ ،(٢و١) ٨ درسي، ریزي برنامه در پژوهش فصلنامه

 هاي مهارت گروهي روش دو تاثیر بررسي(. ١٣٧٨. ) فاطمه ، فتحي -13

 دختر آموزان دانش نفس عزت افزایش بر بک درماني شناخت و اجتماعي

 طباطبایي، عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسي نامه پایان.  متوسطه مقطع

 . تربیتي علوم دانشکده

 

 


