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چکیده
جایگاه قابلیتهای انسانی در جامعه اجتماعی زمانی نمود پیدا میکند که بتواند در راستای توسعه اهددا زندد ی تعرید
شود .به عبارتی برخورداری از شرایط مطلوب در زند ی در صورتی امکانپذیر اسدت کده متناسد بدا مهارتهدای زندد ی
تعری شود .مهارتهای زند ی شایستگیهایی است که نظام آموزشی در فرایند یاد یری دانشآموزان ،نسدبت بده پدیش
تدارک آن می پردازد .پژ هش حاضر با هد شناسایی شاخصههای مهارتهای زند ی مطابق سازمان بهداشدت جهدانی در
برنامه درسی مطالعات اجتماعی انجام شد .ر یکرد پژ هش کیفی از نوع مطالعه اسنادی بود .جامعه پژ هش شدام کتد
مطالعات اجتماعی د ره ابتدایی در سال تحصیلی  98-99بود که تمامی کتابهای پایههای سوم تا ششم موردمطالعه قدرار
رفت .برای جمعآ ری دادهها از ر ش تحلی محتوا به شیوه کد ذاری استفاده شد .جهت اطمینان اعتباربخشی بدهدقت
صحت دادهها از ر ش خود بازبینی محقق تکنیک کس اطالعات دقیدق مدوازی اسدتفاده شدد .مراحد تجزیده تحلی
دادهها عبارتاند از )1 :تعیین احدهای معنایی  )2کد ذاری احدهای معنایی  )3طبقهبندی کدها  )4تعیین در نمایدهها
موردبررسی قرار رفت یافتههای این تحقیق 6 ،در نمایه تعامالت بینفردی ،ساختار سازی تعام  ،د سدتمداری ،نگدرش
آفرینی ،تصمیم رایی هشیار سازی  23کد طبقهبندیشده  141کد ا لیه را در برمی یرد .بندابراین میتدوان فدت
که مهارتهای زند ی در د ره ابتدایی دربر یرنده ابعاد یژ یهایی اسدت کده اهمیدت آنهدا توسدط سدازمانهای جهدانی
مشخص شده است.
واژه های کلیدی :مهارتهای زند ی ،سازمان بهداشت جهانی ،مطالعات اجتماعی ،د ره ابتدایی.
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 .1مقدمه
افراد جامعه باید از آموزش اجد شرایطی برخوردار شوند تا نیازهای دنیای امر ز را برآ رده سازند .بدرای دسدتیابی
به این مهم ،باید برنامههای درسی مناسبی که به رشد فردی اجتماعی کمک میکنندد ،طراحدی شدود .هدد از
برنامه درسی ،آموزش افراد با شرایط الزم در راستای اهدا کلدی خداس سیسدتم آموزشدی اسدت (سیمسدک
اردم.)305 :2020 ،1
آموزش مهم است ،اما آموزش برای حمایت زند ی بهتر از اهمیت بیشتری برخوردار است ،چراکده میتواندد
به ایجاد قابلیتها مهارتهای جدیدی در زند ی افراد بینجامد .مهارتهای زند ی آن دسته از مهارتهای قدرن
بیست یکمی هستند که به ما کمک میکنند تا با مشکالت ر زمره زند ی بهطور مؤثری کنار بیداییم (مشدارکت
برای مهارتهای قرن بیست یکم.)2015 ،2
اینچنین احساس میشود که آموزش مهارتهای زند ی شدکا بدین عملکدرد اساسدی تواناییهدا را از بدین
میبرد  .توانایی فرد در تأمین نیازها تقاضاهای جامعه کنونی را تقویت میکند در رسید ی بده مدوارد فدوه بده
شیوهای عملی عم میکند .انجام آموزش مهارتهای زند ی از طریق القای آموزش مهارتهای زندد ی بده افدراد
کمک میکند تا از چنین دشواریهای زند ی عبور کنند (پراجاپاتی ،شارما شارما.)1 :2017 ،3
مهارتهای زند ی افراد را قادر میسازد تا ساز ار باشند با محدیط ارتبداب برقدرار کنندد خدود مددیریتی را
تقویت کنند .صالحیتهای اصلی یا صالحیتهای شخصدی اجتمداعی ،طید سدیعی از صدالحیتهای فکدری،
اجتماعی ،شخصی عاطفی است که برای توسعه یاد یری عمیق یاد یری مادامالعمر الزم است.
سازمان بهداشت جهانی ) (WHOانواع مختلفی از مهارتها ازجمله مهارتهای زند ی ،مهارتهای ارتبداطی
کارآمد ،ر ابط بین فردی ،همدلی ،تصمیم یری ،مهارت ح مسئله ،مهارتهای تفکر انتقادی خودآ اهی را ارائه
میدهد(نایر فهیمی راد.)71 :2019 ،4
برنامه درسی علوم زند ی بهعنوان د رهای تعری شده است که هد آن تربیت یک فرد خوب یدک شدهر ند
خوب با تلفیقی از علوم اجتماعی طبیعی است (سداالالم .)3 :2015 ،5همچندین بدهعنوان د رهای کده هدد آن
آ اهی دادن کودکان به خود کمک به آنها برای دستیابی بده یژ یهدای مربدوب بده یدک انسدان خدوب ،یدک
شهر ند بینالمللی یک شهر ند جهانی از طریق علوم اجتماعی ،علوم ،هنر ،ایدهها ارزشهایی کده هدد آنهدا
کمک به کودکان برای به دست آ ردن دانش زند ی با استفاده از آموزش جمعی است.
بر اساس تعاری  ،میتوان فت که در آموزش علوم زند ی هد آن است که به کودکان کمک کند تدا داندش،
مهارت تواناییهایی به دست آ رند که به آنها کمک کندد تدا بتوانندد توسدعه چندبعددی را بهصدورت فدردی
اجتماعی توسعه دهند (تای .)6 :2017 ،6سازمانهایی مانند بهداشت جهدانی ،یونسدکو سدازمان ملد مهارتهدای
زند ی را مهارتهای ضر ری میدانند که به افراد کمک میکند تا مشکالتی را که ر بر میشدوند را بدهطور مدؤثر
مدیریت کنند تصور میکنند که پذیرفتن آنها در زند ی آنها مهدم اسدت .بدهعال ه ،ایدن سدازمانها بدر لدز م
توسعه چنین مهارتهایی تأکید میکنند تا افراد خود را با خواستههای عصر اطالعدات هماهندك کنندد (آ سدی
کامر.)2 :2018 ،7
1 . Simsek & Erdem
2 .Partnership for 21st Century Skills
3. Prajapati, Sharma & Sharma
4.Nair & Fahimirad
5 .Saglam
6 .Tay
7 . Avci & Kamer
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آموزش مهارتهای زند ی در برنامههای دبستآنکه ا لین ام در کس داندش مهارتهدای اساسدی در مدورد
زند ی است ،جایگاه مهمی دارد .به عبارتی ،آموزش تدریس علوم زند ی ،برای ارائه مهارتهای اساسدی زندد ی
ایجادشده است .آموزش مهارتهای زند ی میتواند با استفاده از ر شها فنون مختل بهطور اثربخشدی توسدط
دانشآموز انجام شود بر زمینه خانواده ،مدرسه محیط تأکید داشته باشد (یلدریم.)64 :2019 ،1
در حقیقت ،د ره ابتدایی شام موضوعات درسی مختلفی است که در پدی تحقدق توسدعه مهارتهدای ذهندی،
نگرشی رفتاری دانشآموزان هستند .برنامه درسی مطالعات اجتماعی نیز بهعنوان یکی از ایدن موضدوعات ،دارای
فعالیتهایی است که میتواند با اجرای صحیح درست مجریدان برنامده درسدی نقدش بااهمیدتتری در
اهدا
زند ی آنان داشته باشد .به عبارتی مطالعات اجتماعی یک موضدوع چندد رشدتهای در مددارس اسدت کده شدام
مطالبی از طی رشتههای مختل میشود ،اما محدد د بده هیچکددامیک از آنهدا نمیشدود (برا در یدت لدوک،2
.)4 :2020
هد اصلی مدارس ابسته به زارت آموزش ملی نیز آمادهسازی دانشآموزان برای زند ی آمدوزش نسد های
آینده است .زند ی که در راستای این هد انجام میشدود میتدوان بده د قسدمت اصدلی تقسدیم کدرد :محدیط
فیزیکی اجتماعی .در این راستا  ،محیط اجتماعی متشک از محیط انسانی مانند خدانواده دانشآمدوز ،د سدتان،
زند ی شغلی آینده محیط فیزیکی منعکسکننده محیط جغرافیایی است .بهعبارتدیگر ،محیط فیزیکدی جدایی
است که بشر تمام فعالیتهای خود را از بد تولد تا مرگ انجام میدهدد (شداهین ا زتدورک دمیربداش:2021 ،3
.)292 293
بنابراین برنامه درسی مطالعات اجتما عی در ساز اری افراد با زند ی اجتماعی ،در به دسدت آ ردن مهارتهدای
شهر ندی ،در دستیابی به ارزشهای جهانی ملی در کس دانش ،مهارتها شایستگیهای الزم بدرای کمدک
به توسعه اقتصادی کشور ،ظای مهمی دارد (شکرچی.)322 :2021 ،4
باید فت که آموزش مهارتهای زند ی دارای برنامه مهمی در مدارس ابتدایی است کده ا لدین دام در کسد
دانش مهارتهای اساسی در مورد زند ی است بدرای پیشدرفتهای تحصدیلی اجتمداعی کودکدان در آیندده
اهمیت زیادی دارد (یلدریم .)68 :2019 ،طبق فتههای شاهین ا زتورک دمیرباش ( )2019محیطی که انسدان
با تولدش مالقات میکند ،از مناطق نزدیک د ر سترش مییابد .همانطور کده آنهدا بدا محدیط زندد ی خدود
ارتباب برقرار میکنند ،تجربیات زند ی آنها نیز افزایش مییابد .هد ایدن مددارس آمداد ی دانشآمدوزان بدرای
زند ی است ،در این صورت آنها باید با آ اهی از سترش این دانش محیطی ،آموزش را ارائه دهند.
در این صورت آنچه اهمیت دارد این است که د ره ابتدایی بهعنوان یکی از مهمترین د رههدای تحصدیلی نقدش
مهمی در آموزش مهارتهای زند ی دانشآموزان دارد .آموزش مسائ اجتماعی نحدوه برخدورد دانشآمدوزان بدا
آنها موضوعی است که در برنامههای درسی مختل به یژه مطالعات اجتماعی میتدوان بده آن پرداخدت .در اقدع،
برنامه درسی مطالعات اجتماعی نیز مانند سایر کتابها باید نقش فعالی در رشد مهارتهای زند ی داشته باشد.
در این پژ هش هم سعی بر این شده است تا عناصر مؤلفههایی که مربوب به مهارتهای زندد ی دانشآمدوزان
است در محتوای کت درسی مطالعات اجتماعی موردبررسی قرار یرد تا بتوان مشخص کرد که این مؤلفدهها بده
چه میزانی با تعری سازمان جهانی بهداشت از مهارتهای زند ی مطابقت دارد .باید فت کده سدازمان بهداشدت
جهانی انواع مختلفی از مهارتهای زند ی را مبنای فعالیتهای خود قرار داده است ،لی در پژ هش حاضر شدک
1 . Yildirim
2 . Brugar & Whitlock
3 . Sahin & Ozturk Demirbas
4 . Sekerci
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اصلی ا لیهی سازمان بهداشت جهانی مبتنی بر مؤلفههای 5انه مهارتهای زندد ی شدام ( :1تصدمیم یری
ح مسئله  :2تفکر خالقانه تفکر نقادانه  :3مهارت ارتباطی مهارت مدیریت رابطه  :4خودآ داهی همددلی :5
مدیریت احساسات هیجانات مدیریت استرس) موردتوجه قرار رفته است .بنابراین سؤالی کده مطدر میشدود
این است که محتوای برنامه درسدی مطالعدات اجتمداعی چده سدطوحی از مهارتهدای زندد ی را در فعالیتهدای
یاد یری دانشآموزان مورد تأکید قرار داده است کیفیت تحقق آن مؤلفهها همراستا با مؤلفههای جهانی است یا
خیر؟
 .1-1روش تحقیق
پژ هش حاضر به لحاظ هد در زمره پژ هشهای کاربردی به لحاظ ر یکرد از ندوع پدژ هش کیفدی بدا ماهیدت
اکتشافی است .در این پژ هش برای دستیابی بهتر به هد مدوردنظر از ر ش تحلید محتدوا استفادهشدده اسدت.
جامعه موردنظر تحقیق شام کت مطالعات اجتماعی د ره ابتدایی در سدال تحصدیلی  98 -99بدود کده تمدامی
کتابهدای پایده سددوم تدا ششددم موردمطالعده بررسددی قدرار رفددت .بدرای اطمینددان از صحت سدقم یافتددههای
بهدستآمده اعتبار پذیری دادههای بهدستآمده ،کدهای استخراجشده از متن کت درسدی ،ابتددا توسدط خدود
پژ هشگر در چندین نوبت بررسی تحلی مضمونآفرینی شد .همچنین متن کتد درسدی بدهطور خالصده در
اختیار افراد مطلع قرار رفت نظراتشان در مورد تطابق یافتهها با نظر پژ هشگر اعالم شد در صدورت تنداق ،
برداشت نادرست پژ هشگر اصال شد .جهت اطمینان اعتباربخشی بدهدقت صدحت دادههدا نیدز از ر ش خدود
بازبینی محقق چک کردن توسط افدراد متخصدص (تکنیدک کسد اطالعدات دقیدق مدوازی) اسدتفاده شدد .در
جمعآ ری دادهها از تحلی محتوا به شیوه کد ذاری سه مرحلهای استفاده شدد .بدا اسدتفاده از ایدن ندوع تحلید ،
تمامی در س برنامه درسی مطالعات اجتماعی موردمطالعه بررسی قرار رفدت مؤلفدههای 5انده مهارتهدای
زند ی متناس با دید اه سازمان بهداشت جهانی توسط محقق استخراج شد .همچنین دید اهها نگرش حداکم
بر هر یک از این مهارتها در قال احد معنا نوشته شد مقوالت مربوب بده هدر مهدارت  ،بدا اسدتفاده از فرایندد
اشتراکپذیری عبارات جمالت ،به دست آمد .به عبارتی جمالتی کده بدر هدر یدک از مؤلفدههای  5انده داللدت
داشتند ،استخراج در یک جد ل کد ذاری شده قرار داده شدند .بدا طبقهبنددی کددهای استخراجشدده در یدک
دسته ،مجموعهای از کدهای طبقهبندیشده با توجه به تشابه معنایی کدهای ا لیهایجاد شد .کدهای بهدسدتآمده
(ا لیه طبقهبندیشده) همزمان با مراح مطالعه مدتن کتابهدا اسدتخراج مفداهیم معندایی ،بهصدورت مددا م
بررسی بازبینی میشدند تا بهصورت نهایی درآیند .در اقع ،با انجام تحلی های کد ذاری شده بیشتدر ،کددهای
ا لیهای که مفاهیم یکسانی داشتند حذ کدهای ا لیه نهایی در داخ جد ل استخراجشدده نوشدته شددند .در
مرحله آخر فرایند کد ذاری ،در نمایههای اصلی بر اساس کدهای طبقهبندیشده به دست آمد .به طدور کلدی در
شیوه کد ذاری  6در نمایه اصلی 23 ،کدد طبقهبندیشدده  141کدد ا لیده بده دسدت آمدد .در تجزیده تحلی
محتوای متن در س مختل از طریدق مراحد تحلید محتدوای کیفدی شدام  )1 :تعیدین احددهای معندایی )2
کد ذاری احدهای معنایی  )3طبقهبندی کدها  )4تعیین در نمایهها موردبررسی قرار رفت(نوریان.)1399 ،
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تبیین درون مایه و ارتباط با آن
کدهای محوری

ایجاد کدهای محوری و درون مایه
های اصلی

ایجاد ،طبقه بندی و بازبینی کدهای
اولیه

تعیین واحد تحلیل و استخراج
عبارات مناسب

نمودار :1مراح انجام تحقیق

 .2یافتهها
سؤال :کدامیک از مؤلفههای مهارتهای زند ی سازمان بهداشت جهانی در برنامه درسی مطالعات اجتمداعی د ره
ابتدایی مورد تأکید قرار رفته است؟
جد ل  :1مراح سه انه کد ذاری
مضامین اصلی (کدد

مضامین فرعدی (کدد

انتخابی)

محوری)

حقوه خانواد ی
کنش مستمر
تعامالت بین فردی
ارتباب چندبعدی

مفاهیم (کدگذاری اولیه)

صمیمیت در خانواده ،ابراز محبت در خانواده ،احتددرام بدده الدددین ،ارتبدداب اعضددای
خانواده
ارتباب از بد تولد ،ارتباب نیاز ا لیه انسان ،ارتباب از طریق بیان نظر انسان زند ی
اجتماعی ،رابطه عاطفی متقاب با د ستان ،ارتباب رابطه عاطفی نیاز ذاتی انسان
فت و راه ارتباب ،وش دادن مقدمه ارتباب ،توجه در مکالمه ،احترام به وینده،
ارتباب چشمی با وینده ،نشان دادن عکسالعم بدده وینددده ،ارتبدداب چشددمی بددا
شنونده ،صریح سخن فتن ،مؤدبانه سخن فتن ،رعایت حرمددت در سددخن فددتن،
رعایت حریم شخصی افراد در سخن فتن ،کنجکددا ی نکددردن در حددریم شخصددی
دیگران ،ارتباب الیرکالمی
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همیاران اجتماعی

همکاری اعضای خانواده بهعنوان ر ه ،تقسیمکار در ر ه ،رابطه صمیمانه اعضددای
ر ه ،تعام احترام در ر ه ،همکاری در تولیددد ،همکدداری در نظافددت ،همکدداری
انسانها برای زند ی بهتر

حقوه شهر ندی

ر ابط اجتماعی مناس باهمسایگان ،سفارش اسالم به نیکی باهمسایگان ،سر صدددا
نکردن در زمان استراحت همسایگان ،خودداری از ایجاد صداهای ناهنجددار ،رعایددت
نظافت در کوچه خیابان ،رعایت نظافددت در امدداکن عمددومی ،اسددتفاده صددحیح از
امکانات عمومی ،احترام به قانون رعایت حقوه دیگران

ر ابط حاکمیتی

مشارکت مردم در قانون ذاری ،مشارکت مردم در اداره کشور ،رای دهی ،شرکت در
آیینهای ملی ،تعهد ملی

سددااتار سددازی قوانین حاکمیتی

استفاده فرمان ر ایان از قوانین برای ایجاد نظم در جامعه ،اتحدداد همگددانی در برابددر
دشمنان ،استفاده از تقسیمات کشوری برای ادارهی بهتر کشور

تعامل

دوست مداری

نگرش آفرینی

ر ابط ایدئولوژیکی

مسجد مکان چند انه ارتباطددات اجتمدداعی ،خددوشر یی پیدامبر اسددالم ،فددداکاری
حضرت علی برای حدت مسلمانان ،قیام امام حسین برای حفظ سنتهای پیدامبر،
توصیه زرتشت به نیکی ،توصیه اسالم به مسا ات

د ستی زینی

تأثیرات متقاب در د ستی ،د ری از د ستان بددد ،اثددرات د سددت خددوب در انسددان،
اخاله د ستان نزدیک ،داشتن ر حیه عالئق مشترک

قوانین د ستی

صداقت در د ستی ،فدداداری در د سددتی ،خواسددتههای نابجددا در ر ابددط د سددتانه،
امربهمعر کردن د سددتان در خلددوت ،ذشدت در د سددتی ،رعایدت حرمتهددا در
د ستی ،همدلی همراهی در همهی زمینهها ،رعایت حد حد د در د ستی

پیامدهای د ستی

لذتبخش بددودن معاشددرت بددا د سددتان ،مشددورت بددا د سددتان ،بدده اشددتراک ذاری
احساسات ،آرامش نتیجه معاشرت با د ست دانا ،همکدداری میددان انسددانها ،کمددک
د ستانه ،افزایش آ اهی با معاشرت

نفوذ ذاری

تأثیر احساسهای خوشایند ،تأثیر احساسهای ناخوشایند ،توجدده بدده رهنمودهددای
دیگران ،تعلقخاطر داشتن ،فاداری ،همدلی همدردی

حس رایی

الم حسی همگانی ،عوام تأثیر ذار در الم شادی ،الم ناشی از کارهای نادرسددت،
الم جدایی از عزیزان

راهبردهای المزدایی

کنترل الم با توس به خدا ،ذرایی کردن حس الم ،علتیددابی در رفددع حددس الددم،
تأثیر مشورت در رفع حس الم ،تخلیه حس الم ،زد دن الم با شادی دیگران

احتیاب نگری

ترس مشترک بین موجودات ،ترس در برابر خطر ،ترس نددا بددهجا عامد مشددک زا،
ترس حس همگانی ،رفتار متناس با اتفاقات

راهبردهددای احتیدداب علتیابی ترس شناخت آن ،تأثیر مشورت در ترس ها ،جه عام ترس ،مقابله با
ترس ،کنترل ترس با توس به خدا ،تخلیه حس ترس
نگری

تصمیم گرایی

همنوایی عاطفی

شباهت جودی انسانها ،امید ار کردن دیگران ،همدلی با دیگران

بهسازی انتخاب

توانددایی ندده فددتن در برابددر خواسددتههای نادرسددت ،تددأثیر تصددمیمات در زنددد ی،
آیندهنگری در مورد تصمیمات ،فکر کردن به نتایج تصمیمات ،مطالعه جمددعآ ری
اطالعات پیش از تصمیم یری ،انتخاب نتایج بهتر

همفکری

همکاری در تصمیم یری ،مشورت با افددراد شایسددته ،اهمیددت بدده نظددرات دیگددران،
شرکت دادن افراد در فعالیتها

اقتضا مداری

تصمیم یری در شرایط ونا ون ،مالحظه کددردن فرصددتها ،بررسددی کددردن انددواع
اقدامات ،در شرایط خودپاسخ دادن
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عق رایی

استفاده از نیر ی عق در ح مشکالت ،بهره یری از عقد امکانددات بددرای رفددع
نیازهددا ،اسددتفاده از تجربدده کدداری ،سددنجیدن نتددایج کارهددا ،پیشبینددی اقدددامات،
مشارکتپذیری در انجام کارها

سودمند محوری

اهمیت کار کردن ،ارتبدداب دخد خرج ،مدددیریت هزینددهها ،حفددظ منددابع طبیعددی،
عملکردی کردن فعالیتها ،هزینه فایده کردن

بهینهسازی

مصر درست ،برنامهریزی صرفهجویی ،صرفهجویی در هزینهها ،برنامهریزی برای
پسانداز ،توجه در انتخاب اجناس ،برنامهریزی برای استفاده بهتر از ا قددات فراالددت،
پر کردن ا قات فراالت با در نظر رفتن شرایط

استاندارد مداری

مصر درست امکانات ،نظارت مدا م بر کارها ،پیر ی از قوانین موجددود ،توجدده بدده
فعالیتها ،شناخت رفتارهای جمعی ،رعایت مناسبات اجتماعی

 )1تعامالت بین فردی
بررسی یافتههای بهدستآمده نشان میدهد که کنش متقاب بهعنوان یک بر ن داد اصلی برای رفتار دانشآموزان
در نظر رفتهشده است .در حقیقت ،این مضمون بیانگر این است که دانشآموزان در طدی سدالهایی کده در د ره
ابتدایی مشغول به تحصی هستند ،بتوانند عال ه بر کس مهارت برقدراری ارتبداب بدا دیگدران ،درصدد حفدظ آن
برآیند .باید فت که به دست آ ردن قابلیت ایجاد تعام مناس با دیگران فقط هد نهدایی نیسدت ،بلکده آنهدا
بتوانند نسبت به کنترل مد یریت ارتباب با د ستان دیگران دست یابند .موضوع زینش انتخاب ر ش صحیح
برقراری ارتباب نیز نظارت کیفیت برخورد با دیگران همچنین داشدتن رفتدار مبتندی بدر موقعیدت میتواندد
نشانهای از تحقق این مضمون اصلی باشد .به نحوه که دانشآموزان بر این نکته اق باشند که کدنش منطقدی بدا
هر شخصی بسته به جایگاه رفتارهای فردی طر مقاب است این تجربه ی برخوردهای مختل در زمیندههای
ونا ون در طی سالهای متمادی که تحت آموزش این مهارتها قرار می یرد ،به دست میآید .بدینصدورت کده
محتوای این برنامه درسی ،دانشآموزان را در یک ضعیت ممارست تمرین بیشتر این قابلیتها قدرار میدهدد
آنها در هرسال نوع جدیدی از نحوه تعام با دیگران را یاد می یرندد کیفیدت کنشهدای بدین فدردی خدود را
تعیین میکنند.
در تحلی محتوای مطالعات اجتماعی ،تعامالت بین فردی بر اساس مفاهیم فعالیتهایی شک رفته اسدت
که تحقق آن را از طره مختل برنامهریزی کرده است .به عبارتی آنچه جود دارد این اسدت کده تعامد بدهعنوان
یک فعالیت فرایندی نگریسته شده است که شام چارچوب در ن فردی که ارتباب مؤثر با اعضای خدانواده نیدز
شناخت فضا نحوه برخورد تعری نقش ایجاد انتظارات از خود دیگران است نیز ساختار بر ن فدردی کده
قابلیتهای دیگدری در
به جامعه بیر ن از خانواده بهعنوان اجتماع بزرگتر نگاه میکند نقش آنها را با ظای
برخورد با افراد تعری میکند ،موقعیتی که نیازمند بده جدود آ ردن یدک رابطده منطقیتدر از محدیط خدانواده
پایبندی به آن از طریق آ اهی از فرایند نقشپدذیری رعایدت اسدتلزامات آن اسدت .در حقیقدت ،ایدن مؤلفده در
راستای مهارتهای ارتباطی مدیریت کیفیت رابطه با دیگران است کده سدازمان بهداشدت جهدانی بده آن تأکیدد
کرده است.
 )2سااتار سازی تعامل
بررسی مفاهیم مربوب به این مؤلفه نشان میدهد که ر ابط متقاب بین افراد بر رفته از یدک سداختار اسدتداللی
منطقی است ،بدین معنا که باید ایجاد رابطه بین عوام انسانی را دریک قال سازمانی تعری کرد .محتدوای درس
مطالعات اجتماعی در پی القای این ذهنیت به دانشآمدوزان اسدت کده ارتبداب داشدتن بدا جامعده بدا نهدادهای
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مردمنهاد مستلزم این است که در یک ساختار تعری شده متناس با نیازهای موجدود صدورت یدرد .در برنامده
درسی مطالعدات اجتمداعی ،فعالیتهدا بده صدورتی سدازماندهی شددهاند کده کیفیدت برقدراری ارتبداب را بدرای
دانشآموزان ر شن میسازند .اینکه دانشآموزان چگونه میتوان ند یک ارتباب سالم را با دیگران برقدرار کنندد از
طرفی تعام برقرارشده نیازمند چه عواملی میتواند باشد تا بتدوان ایدن ندوع کدنش بدین افدراد را حفدظ تددا م
شدرایط ایجداد آن
بخشید .در اقع ،این نوع آموزش به دانشآموزان بیانگر این است که تعام باید از قب تعری
تشریح شود .تعام بین دانشآموزان عال ه بر اینکه ضعیت فعلی حفدظ اسدتمرار ارتبداب را از طریدق مفداهیم
مختل درسی به دانشآموزان القا میکند ،درصدد بسط توسعه سدتره متندوعی از اندواع کنشهدای اجتمداعی
است که از ایجاد یک تعام ساده همراه با شرایط آن شر عشده تا دسترسی به تعامالت پیچیده ،که نقش آنها را
در این فرایند بااهمیت جلوه میدهد .به عبارتی محتدوا بده دنبدال ایجداد ذهنیتدی در دانشآمدوزان اسدت کده بدا
فعالیتهای کنشگرانه به محیط اطرا بنگرند قابلیت برقراری ارتباب با دیگران را به دست آ رندد ،ذهنیتدی کده
میتواند منجر به نظارت بیشتر آنها بر نوع ماهیت رابطده بدا دیگدران شدود .بایدد فدت کده ارتبداب از طریدق
ساز اری همراهی با محیط زند ی دانشآموزان شر ع میشود بهتددریج ایدن ارتبداب بده محیطهدای دیگدری
سترش یا بسط یافته خدود را در مسدئولیتپذیری در قبدال ارتبداب مدؤثر بدا دیگدران نیدز تعامد فعدال یدا
تصمیم یریهای مهم جامعه بهصورت مشدارکت در ضدع قدوانین یدا اداره یدک اجتمداع بدزرگ نشدان میدهدد.
همچنین فعالیتهای یاد یری در محتوا ،اصولی را که برای ترسیم کردن فضای مطلوب اجتماعی با پایبنددی بده
مقررات قوانین مربوب به حفظ نظم اجتماعی الزم است ،در دانشآموزان در نی سدازی میکنندد .سدودمندی
کارایی این اصول اجتماعی است که دانشآموزان را متقاعدد بده رعایدت آنهدا مسدئولیتپذیری در قبدال آنهدا
میکند.
 )3دوست مداری
بررسی تحلی این مؤلفه نشان میدهد که همزیستی برای ارتباب هر چه بیشتر افراد بداهم در محتدوای برنامده
درسی موردتوجه قرار رفته است تا آنها بتوانند با همکاری مناس درصدد رفع مسائ خدود برآیندد .محدور قدرار
رفتن د ستی صمیمت در ر ابط بین دانشآموزان نشان از شناخت آ اهی از یکدیگر برخورد متناس با آن
در موقعیتهای مختل است .به عبارتی فعالیتهای یاد یری در برنامه درسدی نشدانگر ایدن اسدت کده انتظدارات
دانشآموزان از ر ابط د ستانه باهم ،قرار رفتن در یدک ضدعیت مناسد اسدت ،یعندی آنهدا بتوانندد نظدرات
دید اههای خودشان را بهراحتی بیان کنند فرصت بازخورد دادن به هم را داشته باشدند .در اقدع ،ایدن مضدمون
فرایندد اجتمداعی شددن را در چدارچوب نوعد سدتی نشدان میدهدد کده در آن بدا نزدیدک شددن یکدی شددن
دانشآموزان به یکدیگر نیازمند عوام مختلفی است.
این مؤلفه بیانگر این است که تمای به د ستیابی در درجه ا ل از طریدق سدوه پیددا کدردن نشدان دادن
احساس تعلقخاطر با دیگران است در درجه د م نیازمند آماد ی ذهنی دانشآموزان است که این امدر از طریدق
آموزش تحقق مییابد .باید فت که شاید بتوان تمای به د ستیابی را در رفتار دانشآموزان مشداهده کدرد ،لدی
آنچه نقش خطیر محتوا را مورد تأکید قرار داده ،فراهم کردن شدرایط ذهندی دانشآمدوزان بدرای برقدراری ر ابدط
د ستانه است .به عبارتی د ستیابی ،مستلزم انتخاب د ستان مناس است ،یعنی دانشآموزان بدا ایدن تفکدر کده
فرایند د ست پیدا کردن د ست شدن ،فقط خواستن ابراز تمای کردن نیست ،بلکده بایدد نسدبت بده انتخداب
د ست تصمیم بگیرند .از طرفی این انتخاب باید مبتنی بر رعایت مقررات قوانینی باشدد کده انتخداب د سدت را
توجیهپذیر کند دانشآموز در مقام دفاع از تصمیم خود برآید .همچنین محتوای برنامه درسی فرصت پیشبیندی
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پیامدها اثرات د ستیابی را برای دانشآموزان مشخص میکندد ایدن انتظدارات را در دانشآمدوزان بده جدود
میآ رد که آنها بتوانندد تدأثیر اندواع انتخابهدای خدود را در مقولده د سدتیابی بدرآ رده کدرده مناسد ترین
تصمیمات را اتخاذ نمایند .بهطورکلی این مؤلفه نشان میدهد که دسدتیابی بده در ه د سدتان برقدراری ر ابدط
صمیمانه زمانی امکانپذیر است که قبد از ایجداد چندین تعدامالتی ،افدراد یژ یهدا خصوصدیات فدردی نیدز
رفتارهایی که میتواند حضور آنها را در این جمع تحقق بخشد ،بشناسند نسبت به مددیریت مطلدوب آن اقددام
کنند ،مهارتی که در راستای مدیریت احساسات هیجانات سازمان بهداشت جهانی مورد تأکید قرار رفته است.
 )4نگرش آفرینی
این مؤلفه اشاره به مجموعه سیعی از عادات رفتاری دارد که باید در دانشآموزان نهادینه شدود .بده عبدارتی ندوع
نگاه به زند ی ر زمره برخورد یا رفتار کردن مستلزم ایجاد ذهنیت یا تفکر انسان رایانه است ،چراکده نگدرش
خلق رفتار نگرش مندانه است که به رفتار انسان ماهیت هویدت میبخشدد ا را در جایگداه اقعدی خدود قدرار
میدهد  .محتوای برنامه درسی درصد آموزش آن نوع نگرش در دانشآموزان است که بتوانند در برخورد با مسدائ
ظیفه انسانی خود را نشان دهند .دانشآموز بهعنوان یک فرد مؤثر ازلحاظ رفتار اجتماعی نگریسته میشدود بده
دنبال نشان دادن حاالت ر حی خود در شرایط مختل است.
محتوا عال ه بر اینکه انتظار دارد دانشآموزان از ابعاد عاطفی از قابلیتهای مختلفی برخوردار باشدد ،بتواندد
مهارتهای ر بر شدن با نامالیمات سختیها را در خود بپر راند ،به عبارتی باید در برخورد با مسائ  ،به ارزیابی
خود از نتیجه رفتارش بپردازد .همچنین نگرش آفرینی به تجسم سازی یا تقویت قدرت تجسم دانشآموزان بدرای
قرار رفتن در یک فضای ر انی که تبیینکننده فضای اقعدی اسدت کده دانشآمدوز در آن قرار رفتده اسدت ،بده
صورتی که بتواند در یک موقعیت چالشانگیز حضور یابد تصمیم یری مناسبی داشته باشدد .ایدن مؤلفده نشدان
میدهد که فعالیتهای یداد یری محتدوای آموزشدی ضدعیت برانگیزانندده ر اندی دارد تدا باعد عکسالعمد
دانشآموزان شده حاالت ر حی ا را موردسنجش قرار دهد .دانشآموز عال ه بر شناخت کافی از موضوع بح یا
موضوع پژ هشی که آن را از ابعاد مختل موردبررسدی قدرار میدهدد ،راهکارهدای مقابلده بدا سدوژه ر اندی را نیدز
میآموزد .بهطورکلی باید فت که نگرش آفرینی به خلق ذهنیت جدید توسعه خودآ اهی بیشتدر بدرای پاسدخ
مناس به محیط ر انی افراد پیشبینی برنامدهریزی بدرای برخدورد مناسد بدا آن منجدر میشدود تدا بتواندد
مهارتهددای بهدسددتآمده از آن را در زنددد ی اجتمدداعی خددود کدده پددر از مسددائ چالشهددای مختل د اسددت،
مورداستفاده قرار دهد .برخوردی که میتواند به درک بهتدر پدیددههای اجتمداعی همداهنگی بیشتدر بدا آنهدا
بینجامد ،پیامدی که نتیجه آ اهسازی دانشآموزان نهادینهسازی آن در عملکرد رفتاری است.
 )5تصمیم گرایی
بررسی این مؤلفه نشان میدهد که محتوا فعالیتهای برنامه درسی درصدد القای این ذهنیدت بده دانشآمدوزان
است که آنها در اجرا یا هنگام تصمیم یری برای مسائ شخصی یا ر هی خود انتخاب درستی داشته باشند .به
عبارتی مفاهیم موقعیتهایی که دانشآمدوزان در آن قدرار می یرندد ،متشدک از تکدالیفی اسدت کده در جهدت
مطلوبتر نشا ن دادن قدرت انتخاب اختیار برای افراد است ،یعنی بح زینش انتخاب کردن بایدد در سدطح
مطلوبتری صورت یرد .فرایند تصمیم یری ازآنجهت موردبررسی قرار رفته است که میتواندد دانشآمدوزان را
در هنگام ر یار یی با مسائ تواناتر سازد خود تصدمیم یری بدا اینکده یکدی از مؤلفدههای مهارتهدای زندد ی
مطابق تعری سازمان بهداشت جهانی است ،عال ه بر پدر رش قابلیدت دانشآمدوزان در برخدورد بدا موقعیتهدای
چالش زا نیز ح بهتر مسائ  ،آنها را به سمت کنترل بر احساسات خود تسلط بر رفتار خدود سدوه میدهدد.
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باید فت که آنچه میتواند فرایندد تصدمیم یری دانشآمدوزان را بهبدود ببخشدد ،تأکیدد بدر مشدارکتی سداختن
انتخابهای مهم است که در فعالیتهای یداد یری خدود را در قالد در ه نشدان میدهدد .نکتده اصدلی در ایدن
تصمیم یریها توجه به عق منطقی است که در چدارچوب اجتماعدات یداد یری دانشآمدوزی اتفداه بیفتدد .از
طرفی تکیهبر عق منطق است که مشخص میکند تصمیم یریها باید ماهیت زمینهای موقعیتی داشته باشد
تا بتوان نتیجه مناسبی از آن برداشت کرد .بهطورکلی محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی نشان میدهد کده
در راستای ارتقا بخشیدن به فرایند انتخاب افراد ،باید عقالنیت را محور کار دانشآموزان قرار داد تا بتوانند در یک
محیط اجتماعی یا مشارکتی از خود عکسالعم مناسبی نشان دهند مسائ را با توجه به زمینه بافت مربدوب
به خود بسنجند متناس با آن رفتار کنند تا این الگو یا ساختار رفتاری بتواند بده تصدمیم یریهای مناسد
درستی منتهی شود .ر یکردی که میتواند به اجرای ح مسئله متناس با تصدمیمات درسدت بدهجا بینجامدد.
فرایندی که سازمان بهداشت جهانی هم بهعنوان یکی از مهارتهای زند ی بر آن صحه می ذارد.
 )6هشیارسازی
بررسی این مؤلفه نیز نشان میدهد که محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی درصددد فدراهم کدردن شدرایطی
است که رفتارها اکنشهای دانشآموزان را نسبت به محیط حساس سازد .در اقدع محتدوا میخواهدد دانشآمدوز
نسبت به هر پدیدهای ،ایده ی مطلدوبی را دنبدال کندد هدر چیدزی بدرای ا بدا مقولده مطلوبیدت تعرید شدود.
هشیارسازی آ اهی شناخت دانشآموز از اقدامات فعالیتهای خود در برخدورد بدا پدیددههای محیطدی اسدت.
رسیدن به این سطح از مهارتهای زند ی مستلزم این است که در هله ا ل دانشآموزان ضدعیتی را بدرای خدود
درست از امکانات زند ی ا لویت آنها باشد دانشآموزان با توجده بده کداربرد
تعری کنند که استفاده مناس
بد ن اتال منابع هدر رفت آنها ،به فعالیت بپردازند .در این صدورت ،ایدن موقعیدت نشدان میدهدد کده آنهدا
راحتتر میتوان ند خود را در ضعیت اقعی زند ی قرار دهند بهنوعی شبیهسازی محیطی بیشتر اتفاه میافتد.
دانشآموزان برای نشان دادن اکنش مناس نسبت به اتفاقات محیطی بایدد چدارچوبی را بدرای رفتارهدای خدود
تعیین کنند .آنها با ساختن تشریح الگوی رفتاری برای حرکت در آن محد ده ،بده مشدخص کدردن ارزشهدا
هنجارها مقایسه تطبیق دادن رفتارهای خود اقدام میکنند.
مشخص کردن چارچوب برای درست تلقی کردن رفتارها ،نشان میدهدد کده محتدوا در پدی ایدن اسدت کده
دانشآموزان را متقاعد کند تا هنگام بهرهمندی از امکانات ،معیارها مالکهایی بدرای ارزیدابی رفتارشدان داشدته
باشند .در حقیقت ،این مؤلفه دانشآموزان را به خودارزیابی خود سنجی برای تعیین کردن پیامدها نتایج رفتار
خود سوه میدهد .باید فت که این ضعیت دانشآموزان را به این نتیجه میرساند که انجام فعالیتهای مختل
آموزشی ،میتواند برآ رد کردن پیامدهای آنها تصمیم یری برای پرداختن به آنهدا همچندین توسدعه آنهدا
بهتمامی فعالیتهای زند ی اجتماعی نگاه کردن به آنها از زا یه به کار آمدن اثربخش بودن کده منجدر بهبده
صرفه بودن آنها میشود .بنابراین ،قرار دادن دانشآموزان در این ضعیت ،هدفی است که محتوای برنامده درسدی
دنبال میکند ،بدینصورت که محتوا به توانمندسازی دانشآمدوزان در بعدد انتقدادی پرداختده ایدن موقعیدت را
فراهم میکند تا دانشآموزان با ارزیابی شناخت اقعیتهای موجود ،نسبت به ارائه راهکارهدای جدیدد بپردازندد.
هدفی که میتوان آن را همراستا با مؤلفه تفکر خالقانه نقادانه سازمان بهداشت جهانی تلقی کرد.
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و مدیریت استرس

نگرش آفرینی

دوستمداری

نمودار :2رابطه بین مهارتهای سازمان بهداشت جهانی با مهارتهای زند ی برنامه درسی مطالعات اجتماعی

 .3بحث و نتیجهگیری
آنچه در د ره ابتدایی بهعنوان یک اص مهم تلقی میشود ،آشنایی دانشآموزان با مفاهیم موضدوعات اجتمداعی
است که میتواند زمینهای برای کس قابلیتهدا در زندد ی کداربرد در مواجده بدا پدیددههای اجتمداعی باشدد.
ازآنجاییکه انسان موجودی اجتماعی است کس مهارتهای زند ی موردتوجه برنامه ریدزان قدرار می یدرد .ایدن
مهارتها دامنه سیعی دارد حوزههای عملکردی متفا تی را در برمی یدرد .در برنامدههای درسدی د ره ابتددایی
رشد توسعه این مهارتها در محتوای کتابهای مختل نشان داده میشوند .در برنامه درسی مطالعات اجتماعی
نیز در د رههای زمانی مختل تد ین کت درسی ،مهارتهای متنوعی موردتوجه بوده اسدت .یعندی بدا توجده بده
موقعیت زمانی دالدالههایی که در زند ی اجتمداعی دانشآمدوزان مشداهده میشدود ،برنامده ریدزان درسدی بده
نیازسنجی ا لویتدهی به آنها پرداختهاند  .در مطالعه حاضر نیز در برنامده درسدی مطالعدات اجتمداعی در د ره
ابتدایی به این امر پرداختهشده است .آنچه از پژ هش حاضر بهدستآمده است عبارتاند از:
)1تعامالت بین فردی :رسید ی به ر ابط بین افراد یکی از مهمترین مهارتهایی است که دانشآمدوزان بایدد بده آن
دست یابند .براثر تعامالت اجتماعی است که میتوان به تربیت شهر ندانی با قدرت رابطده سدازی مناسد دسدت
یافت .تربیت شهر ندی رعایت حقوه شهر ندی مقولهای است که در اثر کنش بدین افدراد توجیده اسدتدالل
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پایدار بدا افدراد ،دیگدران را هدم متوجده
رفتارهای آنها در محیط اجتماعی اتفاه میافتد .داشتن ر ابط مناس
رفتارهای خودشان میکند هم اینکه انتظاراتی که از فرد دارند ،مشخص صریح است .محتوای برنامده درسدی
مطالعات اجتماعی نیز نشان میدهد که ایجداد پایدداری ر ابدط توسدط دانشآمدوزان ،همکالسدیها مسدئوالن
مدارس را به این نتیجه میرساند که محد دهی برخورد خود با دانشآموز نیز ساز ارشددن بدا خواسدتههای ا را
موردتوجه قرار دهند .نتایج مطالعات آالباش )2018(1نشدان میدهدد کده برنامده مطالعدات اجتمداعی بدا ماهیدت
میانرشتهای بر نیازها در یری افراد با محیط ،با تمرکز بر موضوع شدهر ندی تأکیدد دارد .نکتده قاب توجده ایدن
است که کالس مطالعات اجتماعی اهدا تبدی شدن به افراد میهنپرست هماهنك اجتماعی را دارد .یافتدههای
مطالعات نیکی ،جمالیان زاده عزیزی محمودآباد( )1398نشان میدهد که همه مقولههای مهارتهای اجتمداعی
مانند مهارتهای ارتباطی ،مهارت ر هی مهارت جرت رزی در برنامه درسی مطالعدات اجتمداعی پایده پدنجم
ابتدایی موردتوجه قرار رفته است .همچنین توزیع حضور مؤلفههای مهارتهای اجتماعی به ترتید بده مهدارت
دلی آ ردن ،مهارت کار ر هی ،مهارت بازخورد ،مهارت شنود مؤثر ،مهارت سازشدی ،مهدارت بیدان احساسدات
درنهایت به مهارت کالمی پرداخته است .بنابراین شرایط نحوه تعدامالت کیفیدت اجدرای آن در نهداد اجتمداع
ابسته به تفکر اندیشه خاصی است که در آن کنش اکنشهای فردی نسبت به یکدیگر نیز تدا م استمرار
آن را مشخص کرده است فواید مزیتهایی که در قب آن نصی افراد میشود ،پیشبینی برای دانشآمدوزان
توجیهپذیر شده است.
 )2ساختار سازی تعام  :انتظار یاد یری مهارتهای زند ی در هر حوزهای مسدتلزم طراحدی الگوهدای رفتداری
مشخص کردن خصوصیات آن الگوست .در اجرای محتوای درسی به دانشآمدوزان ،آنهدا بایدد توجیده شدوند کده
منطق ر ابط بین عناصر این ساختار ،استدالل آنها را برای نوع ماهیت اکنش اینکه رفتار آنها تدا چده حدد
میتواند تأثیر ذار باشد اینکه طر مقاب تعام چه اکنشی را در قبال رفتار آنها از خدود نشدان خواهدد داد.
یافتههای پژ هشی میرزایی خزایی ( )1399نشان میدهد که در برنامه درسی مطالعات اجتماعی د ره ابتددایی
متوسطه ا ل بر فعالیتهای دا طلبانه دانشآموزان در سازمانهای مردمنهاد تأکید میکنند .به عبارتی محتدوای
برنامه درسی ،درصدد القای ندوع تعدامالتی کده افدراد میتوانندد بدرای مشدارکت در ایدن نهادهدا داشدته باشدند،
طراحیشدهاند .یافتههای پژ هشی صادقی ،آزاد منجیر فهیمی فر ( )2020نشان میدهد که نوع تعامد رابطده
در کالس درس ،بر خودپنداره عمومی دانشآموزان تدأثیر می دذارد .بده عبدارتی در یدک فضدای آموزشدی ،درک
دانشآموز از ماهیت چگونگی برقراری تعام  ،بر نحوه رفتار آنها با دیگر افراد تدأثیر می دذارد .بدهطور خالصده،
نظم دادن به تعام مطلوب بین دانشآموزان براثر جود عکسالعم افراد با ماهیت فرایندی است به صدورتی کده
نتایج حاص از این ر ابط به دانشآموزان بازخورد میدهد این نگرش را در ذهن دانشآموزان ایجاد میکندد کده
همزیستی انسانی میتواند در در ن یک رابطه تعری شده اتفاه بیفتد به دنبدال آن بده اثربخشدی ایدن فعالیدت
بینجامد .بنابراین ،از طریق آموزش محتوای مطالعات اجتماعی ،دانشآمدوزان تجربده آشدنایی بدا حقدوه فدردی
اجتماعی را در قال ر ابط چند انه به دست میآ رند.
 )3د ست مداری :د ستی بهعنوان یک مفهوم تربیت اخالقی مطر میشود (کریست جانسون .)129 :2020 ،2بده
عبارتی د ست مداری موضوعی است که موج پیشرفت تحصیلی همچنین توسعه هویت اخالقدی دانشآمدوزان
از جنبههای مختل میشود .ارتباب نزدیک با افراد مناس  ،پویایی فعالیتهدای اجتمداعی تفکدر جمعدی را بده

1 . Alabas
2 . Kristjansson
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دنبال دارد .موقعیتسازی برای د ستی ،منجر به ظهور پدیدهای به ندام د سدتی انتقدادی 1میشدود کده میتواندد
انعطا پذیری رفتاری مسئولیت بیشتر دانشآموزان را در رابطه با رفتارشان به دنبدال داشدته باشدد .همچندین
فعالیتهای ر ه د ستی بهعنوان یکی از برنامههای یاد یری مشترک یاد یرنده محور ،تواناییهای کلی فرا یران
را ارتقا میدهد .یافتههای پژ هشی کرا فورد کاالبریدا )2018(2نشدان میدهدد کده کتابهدای درسدی بدا ارائده
اطالعات درباره ماهیت د ستی به رشد ر ابط شخصی ،ایجاد مهارتها عادات ذهنی برای شر ع حفدظ مسدائ
چالشانگیز کمک میکنند .یافتههای کارتر نات برا ن )2016(3بیانگر این اسدت کده در د ره ابتددایی بدا ایجداد
چارچوب مفهومی تعلدیم تربیدت د سدتی ،4معناسدازی تجدارب ،فرصدت فعالیدت یداد یری رشدد همهجانبده
دانشآموزان ارتقا می بخشیم.
 )4نگرش آفرینی :بح امر ز بسدیاری از نظامهدای آموزشدی در کندار آمدوزش مهارتهدای شدناختی ،دسدتیابی
دانشآموزان به مهارتهای نگرشی است .نکتهای که قاب تأم است این است که بسیاری از برنامدههای ارزشدیابی
در مدارس ،با محوریت دستا ردهای شناختی است درحالیکه آنچه میتواندد هویدت اقعدی انسدان را در جایگداه
انسان بود تعری کند ،نوع نگاه با ر داشتن به ر یدادهایی است که در محیط اطرا ا رخ میدهد .داشتن یدک
ذهنیت سالم ،نتیجهاش برخورد مناس در ر یدادهای اجتماعی شخصی قرار رفتن در یک ضدعیت بهنجدار
است .مهارتهای زند ی بیش از آنکه جنبه شناختی داشته باشد ،جنبه عاطفی دارد ،چراکه قابلیتهای نگرشدی
دانشآموزان ،پتانسی آنها برای نوع تحلی از قایع اکنش آنها را به منصه ظهور میرساند .یافتههای پژ هشدی
جلیلی جهان( )1396نشان میدهد کده بدا توجده بده مهارتهدای اجتمداعی فلندر در برنامده درسدی مطالعدات
اجتماعی ،مهارتهای شناختی انگیزشی در پایه پنجم مهارتهدای هیجدانی رفتداری در پایده سدوم بیشتدر
موردتوجه قرار رفتهاند .نتایج یافتدههای عزیزی محمودآباد ،نیکی ،مرادی ،زارعی بسددطام کددیش( )1397در
برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ششم نشان میدهد که مؤلفههای تقویت تدر یج عواطد انسدانی
سجایایی اخالقی اخاله نیکو پسندیده ،مشارکت در تصمیم یریها اظهارنظر در مدرسه کالس ،جود حدس
همنوعد ستی در رفتار با الیر ایرانیها نزاکت تعام سازنده بر جلو یری از مجادالت بهصورت مشترک در هدر
د کتاب مورد تأکید قرار رفته است .در اقع ،نگرش آفرینی با مطر کردن موضوعات مربوب به فعالیتهدایی کده
مشخص کردن ماهیدت موضدوع ر اندی ،عدواملی کده
ذهنیت مثبتی به دانشآموزان القا میکند  ،درصدد تعری
باع این شرایط میشود پدیدههایی که حاص آن هستند ،بر میآید با ارائه راهکار به دانشآموزان یدا محدول
کردن آن به دانشآموزان برای پیدا کردن راه ح می پردازد.
 )5تصمیم رایی :داشتن قدرت تصمیم یری قابلیتی است که که امکدان سدازماندهی شدناخت هدا رفتارهدای
دانشآموزان را به ر شی مؤثر برای دست یابی به اهد فردی اجتماعی در یک موقعیت فرهنگی مدورد پدذیرش
فراهم میکند .تحقق این مهارت ،دانشآموزان را در قبال فعالیتهای خود مسئولیت پذیر میکند چراکه آنها بده
حس اطمینان از انتخابهای خود می رسند .یافتههای مطالعه قاسمی زاد اسدالهی( )1395نشان میدهد که در
برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم از میان مقولههای آداب مهارتهای زندد ی ،مؤلفده تصدمیم یری بدا
چه نه درصد(بیشترین) ،مؤلفه تفکر انتقادی مقابله با استرس به ترتی بدا شدش پدنج درصدد(کمترین)
مورد تأکید قرار رفته است .بنابراین ،یک فرآیند تصمیم یری همیشه یدک تصدمیم نهدایی را ایجداد میکندد کده

1 . Critical Friendship
2 . Crawford & Calabria
3 . Carter & Nutbrown
4 . Pedagogy of Friendship
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ممکن است به معنی اقد ام سریع باشد یا نباشد احتمال انتخاب بهترین زینده ممکدن را افدزایش دهدد(فال ت،
هوسکو ا-مایر ا ،ایسپاس ،ماتور فال ت.)2020 :1
 )6هشیارسازی :آ اهی شناخت از پدیددههای اجتمداعی ظرفیتدی اسدت کده دانشآمدوزان بدا مطالعده بررسدی
جنبههای مختل موضوع ،اقدام به پذیرش آن میکنندد .ایدن مهدارت در حقیقدت ،آن ندوع توانمنددی اسدت کده
دانشآموزان را در قبال مسائ مختل در موضدع فعدالی قدرار میدهدد آنهدا را مجهدز بده سدنجش ارزیدابی
یژ یها خصوصیات پدیدهها میکند .هشیارسازی ر حیه فرصت سنجی سدیالی ذهدن دانشآمدوزان را بدرای
توجیه اعمال خود تقویت میکندد مدوارد مسدتتر در موضدوعات مختلد را عیدان میسدازد .یافتدههای مطالعده
رحیمی ،حدت کیهان ( )1398نشدان میدهدد کده تجدارب زیسدته دانشآمدوزان در برنامده درسدی مطالعدات
اجتماعی شام مضامین اصلی مانند یژ یهای فرهنگی-اسدالمی ،تفکدر انتقدادی ،درک فهدم مسدائ جامعده،
مسئولیتپذیری در قبال خود ،شناخت استعدادهای کشور استفاده بهینه از مندابع میشدود .یافتدههای مطالعده
دموینی فراراس-استون )2018(2نشان میدهد که اسدتفاده از تصدا یر ضدد ر ایدت در برنامده درسدی مطالعدات
اجتماعی بر ر یکردهای سواد انتقادی دانشآموزان تأثیر می ذارد .نتایج یافتههای فاریسی )2016(3نشان میدهد
که مطالعات اجتماعی نوآ ریهای مربوب به تغییر مهارتهای قدرن  21ازجملده مهارتهدای یداد یری ندوآ ری.
اطالعات ،رسانهها مهارتهای فنی ،مهارتهای زند ی شغلی را فراهم میکند .در اقع ،دانشآموزان بایدد ایدن
با ر را در در ن خود نهادینه کنند که تحقق اهدا آموزشی موردنیاز آنها ،فقط با درست انجام دادن فعالیتهای
آموزشی امکانپذیر نیست ،بلکه عال ه بر آن به انجام دادن کار درست منتهی شود ،بدینصورت که به شدک یری
مفید آن متناس با ر حیات انسانی بینجامد.
بهطورکلی از پژ هش حاضر چنین استنباب میشود که تمامی ابعاد  5انه مهارتهدای زندد ی طبدق تعرید
سازمان جهانی بهداشت ،در برنامه درسی مطالعات اجتماعی د ره ابتدایی مورد تأکید قرار رفته است .نکتهای کده
حائز اهمیت است این است که در پایههای مختل این مؤلفهها یا ابعاد بده دانشآمدوزان آمدوزش داده میشدود
آموزش هرکدام از این مؤلفهها در پایههای مختل نسبت به دیگری ممکن است برتری نسبی داشدته باشدد ،لدی
این تفوه ،ضعیت پیشبینینشده خاصی ندارد .جود برخی از این مؤلفهها بهصدورت مشدهود برخدی بهصدورت
مستتر در فعالیتهای یاد یری تعری شده است .هر مؤلفهای از مهارتهای زند ی بسدته بده موقعیدت یداد یری،
ممکن است در یک فعالیت یا فعالیتهای مختل برنامهریزیشده باشد .در برخی از فعالیتهای آموزشی ،مؤلفهها
همپوشانی دارند بهصورت مکم به اجرا ذاشته میشوند .همچنین برخی از مؤلفدهها مقدمدهای بدرای آمدوزش
مؤلفههای دیگر هستند میتوان از آموزش یک مؤلفه خاس ،به یاد یری مؤلفه دیگری نیز دست یافت.
پیشنهادها کاربردی
 پیشنهاد میشود الگوی مهارتهای زند ی جهت تحقق اهدا فردی اجتماعی ،در برنامه درسی د ره ابتدداییموردتوجه قرار یرد.
 نسددبت بدده نیازسددنجی شناسددایی مطلددوب مهارتهددای زنددد ی در راسددتای توانمندسددازی دانشآمددوزان درفعالیتهای آموزشی اقدام شود.
 شاخصههای مهارتهای زند ی دانشآموزان در ا لویت طر های پر رشی برنامههای درسی قرار یرد.1 . Flaut, Hoskova-Mayerova, Ispas, Maturo & Flaut
2 . Demoiny & Ferraras-Stone
3 . Farisi
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 نسبت به فعالسازی بیشتر انجمنها طر های مهارت محدور دانشآمدوزی در حدوزه فعالیتهدای آموزشدیپر رشی اقدام شود.
پیشنهادها پژوهشی
 پیشنهاد میشود پژ هشی در رابطه با نقش مهارتهای زند ی در مدیریت مهارتهای اجتمداعی دانشآمدوزانصورت یرد.
 پیشنهاد میشود پژ هشی درباره شک یری ماهیت یژ ی مهارتهای زند ی در د ره ابتدایی صورت یرد. پیشنهاد میشود پژ هشی در حوزه توسدعه ابعداد مهارتهدای زندد ی از طریدق خودآ داهی فدردی /اجتمداعیدانشآموزان ابتدایی صورت یرد.
 پیشنهاد میشود پژ هشی در حوزه زمینههای بهسازی مهارتهای زندد ی دانشآمدوزان د ره ابتددایی صدورتیرد.
 پیشنهاد میشود پژ هشی درباره تبیین مبانی علمی فلسفی مهارتهای زند ی در برنامه درسی د ره ابتدداییصورت یرد.
منابع
جلیلی ،راضیه جهان ،جواد ( .)1396تحلی محتوای کت

مطالعات اجتماعی د ره ابتدددایی از منظددر میددزان توجدده بدده مهارتهددای

اجتماعی فلنر .پژوهشنامه تربیتی.17-42 ،13)53( ،
رحیمی ،ربابه ،حدت ،رقیه کیهان ،جواد ( .)1398تجارب زیسددته دانشآمددوزان پایدده ششددم ابتدددایی از درس مطالعددات اجتمدداعی.
پژوهش در برنامهریزی درسی.173-189 ،16)62( ،
عزیزی محمودآباد ،مهران ،نیکی ،پویا ،مرادی ،سبحان ،زارعی ،سیر س بسطام کددیش ،مهدددی ( .)1397تحلید محتددوای مطالعددات
اجتماعی پایه پنجم ششم ابتدایی بر اساس مولفههای آموزش شهر ندی .آموزش پژوهی.99-111 ،4)16( ،
قاسمی زاد ،علیرضا اسدالهی ،فاطمه( .)1395تحلی محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی ششم بر اساس مؤلفههای سند تحول بنیادین
(هویت ملی ،اخاله ،آداب مهارتهای زند ی )  .پژوهش در برنامهریزی درسی.79-88 ،13)50( ،
میرزایی ،جمشید خزایی ،فاطمه( .) 1399بررسی جایگاه جامعه مدنی در کت درسی ،با تأکید بر کت مطالعددات اجتمدداعی مقدداطع
ابتدایی متوسطه ا ل .پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی.22-48 ،2)2( ،
نوریان ،محمد( .)1399راهنمای عملی تحلیل محتوای کمی و کیفی کتابهای درسی دوره ابتدایی .تهران :نشددر شددورا .چددا
پنجم.
نیکی ،پویا ،جمالیان زاده ،سید برز عزیزی محمودآباد ،مهران( .) 1398ارزیابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی از نظددر
یزان توجه به مؤلفههای مهارتهای اجتماعی بر اساس تکنیک آنتر پی شانون .پژوهش در آموزش مطالعات اجتمداعی،1)1( ،
.138-127
Alabas, A.(2018). Study on the First Appearance of Social Studies in the Elementary School
Program in Turkey. International Education Studies, 11(11), 95-108.
Avci, D. E. , & , Kamer, D.(2018). Views of Teachers Regarding the Life Skills Provided in
Science Curriculum. Eurasian Journal of Educational Research, 77, 1-18.
Brugar, K. A. , & Whitlock, A. M.(2020). Explicit and Implicit Social Studies:Exploring the
Integration of Social Studies Experiences in Two Elementary Classrooms. Canadian Social
Studies, 51(1), 2-21.
Carter, C. , & Nutbrown, C.(2016). A Pedagogy of Friendship: Young Children's Friendships and
How Schools Can Support Them. International Journal of Early Years Education, 24(4), 395413.
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