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 چکیده

که بتواند در راستای توسعه اهددا  زندد ی تعرید    کندمیدر جامعه اجتماعی زمانی نمود پیدا  انسانی  ی  هاقابلیتجایگاه  

زندد ی  هدایمهارتمتناسد  بدا اسدت کده    پذیرامکاندر صورتی  در زند ی  مطلوب    شرایط. به عبارتی برخورداری از  شود

ان، نسدبت بده پدیش   آموزدانشاد یری ی است که نظام آموزشی در فرایند یهایشایستگیزند ی    هایمهارتتعری  شود.  

در  مطابق سازمان بهداشدت جهدانی زند ی هایمهارتهای شاخصه شناساییژ هش حاضر با هد   . پتدارک آن می پردازد

جامعه پژ هش شدام  کتد  بود.  مطالعه اسنادیمطالعات اجتماعی انجام شد. ر یکرد پژ هش کیفی   از نوع   برنامه درسی

قدرار  موردمطالعههای سوم تا ششم های پایهبود که تمامی کتاب  98-99تحصیلی    د ره ابتدایی در سالمطالعات اجتماعی  

 دقتبدهبخشی جهت اطمینان   اعتبارها  از ر ش تحلی  محتوا به شیوه کد ذاری استفاده شد. آ ری داده رفت. برای جمع

  تحلی تجزیدهمراحد   .اسدتفاده شدددقیدق مدوازی   ر ش خود بازبینی محقق   تکنیک کس  اطالعاتها از  دادهصحت     

 هامایدهدر ن( تعیین 4بندی کدها  ( طبقه3کد ذاری  احدهای معنایی    (2( تعیین  احدهای معنایی  1  از:  اندعبارتها  داده

نگدرش  مداری،تعام ، د سدت  ساختار سازیفردی،  تعامالت بین  مایهدر ن  6تحقیق،    های اینیافته  قرار  رفت  موردبررسی

 فدت  تدوانمی. بندابراین  یردبرمیکد ا لیه را در  141   شدهبندیطبقهکد  23   آفرینی، تصمیم  رایی    هشیار سازی  

ی جهدانی هاسدازمانتوسدط  هداآن ی اسدت کده اهمیدتهاییژ ی زند ی در د ره ابتدایی دربر یرنده ابعاد   هایمهارتکه  

    شده است.مشخص 
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 مقدمه  .1

آموزش  اجد شرایطی برخوردار شوند تا نیازهای دنیای امر ز را برآ رده سازند. بدرای دسدتیابی  افراد جامعه باید از

، طراحدی شدود. هدد  از کننددمیدرسی مناسبی که به رشد فردی   اجتماعی کمک  هایبرنامهبه این مهم، باید 

)سیمسدک    برنامه درسی، آموزش افراد با شرایط الزم در راستای اهدا  کلدی   خداس سیسدتم آموزشدی اسدت

  (.305:  2020، 1اردم

 توانددمی چراکدهبرخوردار است،  تریبیشاز اهمیت  مهم است، اما آموزش برای حمایت   زند ی بهتر آموزش    

قدرن  هایمهارتزند ی آن دسته از  هایمهارتجدیدی در زند ی افراد بینجامد.   هایمهارت     هاقابلیتبه ایجاد  

)مشدارکت  کنار بیداییم مؤثری طوربهتا با مشکالت ر زمره زند ی   کنندمیبیست   یکمی هستند که به ما کمک  

  (.2015،  2قرن بیست   یکم  هایمهارتبرای 

را از بدین  هداتواناییزند ی شدکا  بدین عملکدرد اساسدی    ایهمهارتکه آموزش  شودمیاحساس    چنیناین    

  در رسید ی بده مدوارد فدوه بده  کندمی. توانایی فرد در تأمین نیازها   تقاضاهای جامعه کنونی را تقویت بردمی

زندد ی بده افدراد  هایمهارتزند ی از طریق القای آموزش  هایمهارت. انجام آموزش کندمیعملی عم    ایشیوه

  (.1:  2017،  3)پراجاپاتی، شارما   شارما زند ی عبور کنند  هایدشواریتا از چنین   کندمیمک  ک

را  خدود مددیریتیتا ساز ار باشند   با محدیط ارتبداب برقدرار کنندد     سازدمیزند ی افراد را قادر    هایمهارت   

فکدری،  هایصدالحیتی از یعشخصدی   اجتمداعی، طید   سد هایصالحیتاصلی یا   هایصالحیتتقویت کنند.  

 الزم است.   العمرمادام، شخصی   عاطفی است که برای توسعه یاد یری عمیق   یاد یری اجتماعی

ارتبداطی  هایمهارتزند ی،    هایمهارت  ازجمله  هامهارتانواع مختلفی از    (WHO)سازمان بهداشت جهانی  

تفکر انتقادی   خودآ اهی را ارائه   هایمهارتله،  ، مهارت ح  مسئ یریتصمیمکارآمد، ر ابط بین فردی، همدلی،  

 (.  71:  2019، 4)نایر   فهیمی راددهدمی

است که هد  آن تربیت یک فرد خوب   یدک شدهر ند   شدهتعری   اید ره  عنوان بهبرنامه درسی علوم زند ی      

کده هدد  آن  اید ره نوان عبده چندینهم(. 3: 2015، 5)سداالالم خوب با تلفیقی از علوم اجتماعی   طبیعی است

مربدوب بده یدک انسدان خدوب، یدک  هدای یژ یبرای دستیابی بده  هاآن آ اهی دادن کودکان به خود   کمک به 

 هداآن کده هدد   هاییارزش   هاایده  یک شهر ند جهانی از طریق علوم اجتماعی، علوم، هنر،  المللیبینشهر ند  

 د ی با استفاده از آموزش جمعی است. کمک به کودکان برای به دست آ ردن دانش زن

 فت که در آموزش علوم زند ی هد  آن است که به کودکان کمک کند تدا داندش،   توان میبر اساس تعاری ،      

فدردی    صدورتبهرا  چندبعددیکمک کندد تدا بتوانندد توسدعه   هاآن آ رند که به    به دستیی  هاتواناییمهارت    

 هدایمهارت سدازمان ملد  ومانند بهداشت جهدانی، یونسدک هاییسازمان  (.6:  1720،  6)تای  اجتماعی توسعه دهند

 مدؤثر طوربدهرا  شدوندمیتا مشکالتی را که ر بر   کندمیکه به افراد کمک  دانندمیضر ری  هایمهارتزند ی را  

بدر لدز م  هامان سداز، ایدن عال هبده مهدم اسدت. هاآن در زند ی  هاآن که پذیرفتن  کنندمیمدیریت کنند   تصور 

)آ سدی    عصر اطالعدات هماهندك کنندد هایخواستهتا افراد خود را با   کنندمیی تأکید  هایمهارتتوسعه چنین  

 (. 2:  2018،  7کامر
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اساسدی در مدورد  هدایمهارتا لین  ام در کس  داندش    کهآن دبست هایبرنامهزند ی در   هایمهارتآموزش     

اساسدی زندد ی  هایمهارتبه عبارتی، آموزش   تدریس علوم زند ی، برای ارائه  زند ی است، جایگاه مهمی دارد.

اثربخشدی توسدط   طوربه  فنون مختل     هار شبا استفاده از    تواندمیزند ی    هایمهارتاست. آموزش    ایجادشده

 (.  64:  2019،  1)یلدریم انجام شود   بر زمینه خانواده، مدرسه   محیط تأکید داشته باشد  آموزدانش

ذهندی،   هدایمهارتد ره ابتدایی شام  موضوعات درسی مختلفی است که در پدی تحقدق توسدعه  در حقیقت،     

یکی از ایدن موضدوعات، دارای  عنوان بهان هستند. برنامه درسی مطالعات اجتماعی نیز آموزدانشنگرشی   رفتاری 

در  تریبااهمیدتجریدان برنامده درسدی نقدش  با اجرای صحیح   درست م  تواندمیاست که    هاییفعالیتاهدا     

در مددارس اسدت کده شدام    ایرشدتهمطالعات اجتماعی یک موضدوع چندد    به عبارتی  زند ی آنان داشته باشد.

، 2یدت لدوک )برا در  شدودمین هداآن از  یککددامهیچ، اما محدد د بده شودمیمختل   هایرشتهمطالبی از طی  

2020  :4 .) 

 هاینسد ان برای زند ی   آمدوزش آموزدانش سازیآماده نیز  سته به  زارت آموزش ملیهد  اصلی مدارس  اب   

بده د  قسدمت اصدلی تقسدیم کدرد: محدیط  تدوان می شدودمیزند ی که در راستای این هد  انجام  ت.آینده اس

، د سدتان، وزآمددانشدر این راستا ، محیط اجتماعی متشک  از محیط انسانی مانند خدانواده  ی.فیزیکی   اجتماع

، محیط فیزیکدی جدایی دیگرعبارتبهت. محیط جغرافیایی اس کنندهمنعکسزند ی شغلی آینده   محیط فیزیکی 

: 2021، 3)شداهین   ا زتدورک دمیربداش دهددمیخود را از بد  تولد تا مرگ انجام  هایفعالیتاست که بشر تمام 

293     292  .) 

 هدایمهارتعی در ساز اری افراد با زند ی اجتماعی، در به دسدت آ ردن برنامه درسی مطالعات اجتمابنابراین     

الزم بدرای کمدک  هایشایستگی   هامهارتجهانی   ملی   در کس  دانش،  هایارزششهر ندی، در دستیابی به 

   (.322:  2021،  4)شکرچی به توسعه اقتصادی کشور،  ظای  مهمی دارد

ی دارای برنامه مهمی در مدارس ابتدایی است کده ا لدین  دام در کسد  زند  هایمهارتآموزش باید  فت که    

دکدان در آیندده تحصدیلی   اجتمداعی کو هایپیشدرفتاساسی در مورد زند ی است   بدرای   هایمهارتدانش    

یطی که انسدان مح (2019) شاهین   ا زتورک دمیرباش های فتهطبق  (.68: 2019)یلدریم،  اهمیت زیادی دارد

بدا محدیط زندد ی خدود  هداآن کده  طورهمان  .یابدمیکند، از مناطق نزدیک   د ر  سترش ش مالقات میبا تولد

ان بدرای آمدوزدانشهد  ایدن مددارس آمداد ی . یابدمینیز افزایش  هاآن ، تجربیات زند ی کنندمیارتباب برقرار 

  .، آموزش را ارائه دهندباید با آ اهی از  سترش این دانش محیطی  هاآن   در این صورتزند ی است،  

تحصدیلی نقدش  هداید ره ترینمهمیکی از  عنوان بهاین است که د ره ابتدایی  اهمیت دارد آنچهدر این صورت    

ان بدا آمدوزدانشان دارد. آموزش مسائ  اجتماعی   نحدوه برخدورد آموزدانش زند ی هایمهارتمهمی در آموزش  

 ، در اقدع بده آن پرداخدت. تدوان میمطالعات اجتماعی   یژهبهرسی مختل  د هایبرنامهموضوعی است که در   هاآن 

  زند ی داشته باشد. هایمهارترشد  باید نقش فعالی در هاکتاببرنامه درسی مطالعات اجتماعی نیز مانند سایر 

ان آمدوزانشدزندد ی  هایمهارتکه مربوب به  هاییمؤلفهدر این پژ هش هم سعی بر این شده است تا عناصر      

بده  هامؤلفدهقرار  یرد تا بتوان مشخص کرد که این   موردبررسیاست در محتوای کت  درسی مطالعات اجتماعی  

سدازمان بهداشدت باید  فت کده  زند ی مطابقت دارد. هایمهارتچه میزانی با تعری  سازمان جهانی بهداشت از  

شدک  خود قرار داده است،  لی در پژ هش حاضر  هایتفعالیزند ی را مبنای   هایمهارتجهانی انواع مختلفی از  
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    یریتصدمیم: 1زندد ی شدام  ) هایمهارت انه  5یهامؤلفهمبتنی بر  ی سازمان بهداشت جهانیاصلی   ا لیه

 :5 همددلیخودآ داهی   : 4   مهارت مدیریت رابطه مهارت ارتباطی: 3 تفکر نقادانهتفکر خالقانه   : 2 ح  مسئله

 شدودمیکده مطدر    سؤالیبنابراین  است.    قرار رفته  موردتوجه(  مدیریت استرسمدیریت احساسات   هیجانات    

 هدایفعالیتزندد ی را در  هدایمهارتاین است که محتوای برنامه درسدی مطالعدات اجتمداعی چده سدطوحی از 

ی جهانی است یا هامؤلفهبا    راستاهم  هامؤلفه  کیفیت تحقق آن    استقرار داده    تأکیدان مورد  آموزدانشیاد یری  

 خیر؟

 

 روش تحقیق .1-1

  به لحاظ ر یکرد از ندوع پدژ هش کیفدی بدا ماهیدت  کاربردی هایپژ هش لحاظ هد  در زمره  حاضر بهپژ هش  

اسدت.  شددهاستفاده تحلید  محتدوار ش از  مدوردنظردر این پژ هش برای دستیابی بهتر به هد  .  اکتشافی است

تمدامی  بدود کده 98  -99کت  مطالعات اجتماعی د ره ابتدایی در سدال تحصدیلی    تحقیق شام   موردنظرجامعه  

 هاییافتدده  سدقمصحتبدرای اطمینددان از    بررسددی قدرار  رفددت. موردمطالعده ی پایده سددوم تدا ششددمهداکتاب

از متن کت  درسدی، ابتددا توسدط خدود  شدهاستخراج، کدهای آمدهدستبه هایداده اعتبار پذیری     آمدهدستبه

خالصده در   طوربدهمتن کتد  درسدی    چنینهمشد.    آفرینیمضمون    گر در چندین نوبت بررسی   تحلی   پژ هش

با نظر پژ هشگر اعالم شد   در صدورت تنداق ،  هایافتهدر مورد تطابق  نظراتشان اختیار افراد مطلع  قرار  رفت   

از ر ش خدود نیدز هدا   صدحت داده دقتبدهخشی بجهت اطمینان   اعتبار  برداشت نادرست پژ هشگر اصال  شد.

در  اسدتفاده شدد. تکنیدک کسد  اطالعدات دقیدق مدوازی() افدراد متخصدص  بازبینی محقق   چک کردن توسط

استفاده شدد. بدا اسدتفاده از ایدن ندوع تحلید ،  ایمرحلهاز تحلی  محتوا به شیوه کد ذاری سه   هاداده  آ ریجمع

 هدایمهارت   انده  5یهامؤلفده  بررسی قرار  رفدت      موردمطالعهعی  تمامی در س برنامه درسی مطالعات اجتما

  نگرش حداکم   هادید اه  چنینهمتوسط محقق استخراج شد.    زند ی متناس  با دید اه سازمان بهداشت جهانی

 در قال   احد معنا نوشته شد   مقوالت مربوب بده هدر مهدارت ، بدا اسدتفاده از فرایندد هامهارتبر هر یک از این 

 انده داللدت  5ی هامؤلفدهجمالتی کده بدر هدر یدک از عبارات   جمالت، به دست آمد. به عبارتی   پذیریاشتراک

در یدک  شددهاستخراجکددهای  بنددیطبقهداشتند، استخراج   در یک جد ل کد ذاری شده قرار داده شدند. بدا 

 آمدهدسدتبهجاد شد. کدهای ایا لیههای با توجه به تشابه معنایی کد شدهبندیطبقهاز کدهای   ایمجموعهدسته،  

مددا م  صدورتبه  اسدتخراج مفداهیم معندایی،   هداکتاببا مراح  مطالعه مدتن    زمان هم(  شدهبندیطبقه)ا لیه    

، کددهای تدربیشکد ذاری شده  هایتحلی با انجام ،  در اقع  نهایی درآیند.  صورتبهتا    شدندمیبررسی   بازبینی  

نوشدته شددند. در   شددهاستخراجا لیه نهایی در داخ  جد ل      کدهایم یکسانی داشتند حذ   که مفاهی  ایا لیه

ور کلدی در طدبه  به دست آمد. شدهبندیطبقهاصلی بر اساس کدهای   هایمایهدر ن مرحله آخر فرایند کد ذاری،  

  تحلی تجزیدهدر  کدد ا لیده بده دسدت آمدد. 141    شددهبندیطبقهکدد    23اصلی،    مایهدر ن   6شیوه کد ذاری  

( 2( تعیدین  احددهای معندایی 1 شدام : مراحد  تحلید  محتدوای کیفدی از طریدق  ی متن در س مختل محتوا

 (.1399قرار  رفت)نوریان،    موردبررسی  هامایهدر ن ( تعیین  4کدها  بندیطبقه(  3کد ذاری  احدهای معنایی 

 

 

 

https://motamem.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mba-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://motamem.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mba-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://motamem.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mba-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://motamem.org/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87/
https://motamem.org/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-critical-thinking/
https://motamem.org/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://motamem.org/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3/


    83                                  ....    نژاد رضا معصومی   /  جهانی  بهداشت   سازمان   زندگی   های ارت مه  هایمولفه   شناسایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراح  انجام تحقیق: 1نمودار 

 هاهیافت .2

در برنامه درسی مطالعات اجتمداعی د ره   سازمان بهداشت جهانی  زند ی  هایمهارتی  هامؤلفهاز    یککدام:  سؤال

 است؟    قرار رفته تأکیدابتدایی مورد 
  ذاری کد  انهسهمراح  : 1جد ل 

)کدد  اصلی  مضامین 

 انتخابی(

فرعدی )کدد  مضامین 

 محوری(
 اولیه( کدگذاریمفاهیم )

 یتعامالت بین فرد

 حقوه خانواد ی
صمیمیت در خانواده، ابراز محبت در خانواده، احتددرام بدده  الدددین، ارتبدداب اعضددای 

 خانواده

 کنش مستمر

 

انسان   زند ی  ارتباب از بد  تولد، ارتباب نیاز ا لیه انسان، ارتباب از طریق بیان نظر

 ز ذاتی انسانعاطفی نیااب  با د ستان، ارتباب   رابطه عاطفی متقاجتماعی، رابطه 

 چندبعدیارتباب 

 

ارتباب، توجه در مکالمه، احترام به  وینده، راه ارتباب،  وش دادن مقدمه      و فت

بدده  وینددده، ارتبدداب چشددمی بددا   العم عکسارتباب چشمی با  وینده، نشان دادن  

سخن  فتن، رعایت حرمددت در سددخن  فددتن،   مؤدبانهشنونده، صریح سخن  فتن،  

ی افراد در سخن  فتن، کنجکددا ی نکددردن در حددریم شخصددی رعایت حریم شخص 

 الیرکالمیدیگران، ارتباب 

استخراج  تحلیل و  یین واحد تع
 ناسب م عبارات
 

تبیین درون مایه و ارتباط با آن  
 کدهای محوری

 

محوری و درون مایه  ایجاد کدهای 
 های اصلی 

 

و بازبینی کدهای   ، طبقه بندی ایجاد
 اولیه 
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 همیاران اجتماعی

 یاعضددا  صمیمانه  رابطه،   ر ه  در  کارتقسیم،   ر ه  عنوانبه  خانواده  یاعضا  یهمکار

 یهمکددار، همکاری در تولیددد، همکدداری در نظافددت،  ر ه در احترام     تعام ،   ر ه

 بهتر یزند  یبرا هاانسان

 حقوه شهر ندی

 سر صددداسایگان، باهمسایگان، سفارش اسالم به نیکی باهمر ابط اجتماعی مناس   

ناهنجددار، رعایددت  صداهاینکردن در زمان استراحت همسایگان، خودداری از ایجاد 

صددحیح از   اسددتفادهنظافت در کوچه   خیابان، رعایت نظافددت در امدداکن عمددومی،  

 گرانید حقوه تیرعا   قانون به احترامامکانات عمومی، 

 سددااتار سددازی

 تعامل

 ر ابط حاکمیتی 
، رای دهی، شرکت در کشور اداره در مردم  مشارکت،   ذاریقانون  در مردم  مشارکت

 ملی، تعهد ملی  هایآیین

 قوانین حاکمیتی
 برابددر در یهمگددان  اتحدداد، جامعه در نظم جادیا یبرا نیقوان  از انیر ا  فرمان  استفاده
 کشور بهتر یاداره یبرا یکشور ماتیتقس از استفاده، اندشمن

 ر ابط ایدئولوژیکی

 یفددداکار،  اسددالم  امبریدد پ  ر ییخددوشی،  اجتمدداع  ارتباطددات  چند انه  مکان  مسجد

، امبریدد پ هایسنت حفظ یبرا  نیحس  امام  امیق،  مسلمانان   حدت  یبرا  یعل  حضرت

 مسا ات به اسالم توصیهی، کین  به زرتشت هیتوص

 ست مداریدو

 د ستی  زینی
متقاب  در د ستی، د ری از د ستان بددد، اثددرات د سددت خددوب در انسددان،   تأثیرات

 اخاله د ستان نزدیک، داشتن ر حیه   عالئق مشترک

 قوانین د ستی

، د سددتانه ر ابددط در نابجددا هایخواسددتهی، د سددت در ی فدداداری،  د ست  در  صداقت

 در هدداحرمت تیدد رعای، د سددت در ت ذشدد ، خلددوت در د سددتان  کردن  معر  امربه

 ید ست در حد د   حد تیرعا، هازمینه یهمه در یهمراه   یهمدلی، د ست

 پیامدهای د ستی

  ذاریاشددتراکبددودن معاشددرت بددا د سددتان، مشددورت بددا د سددتان، بدده   بخشلذت

، کمددک هاانسددانمیددان    همکدداریاحساسات، آرامش نتیجه معاشرت با د ست دانا،  

 ایش آ اهی با معاشرتد ستانه، افز

 نگرش آفرینی

 نفوذ  ذاری
، توجدده بدده رهنمودهددای ناخوشایند  هایاحساس  تأثیر،  ندیخوشا  هایاحساس  تأثیر

 داشتن،  فاداری، همدلی   همدردی  خاطرتعلقدیگران،  

  راییحس
، نادرسددت کارهای  از  یناش  المی،  شاد     الم  در  تأثیر ذار  عوام ی،  همگان   یحس  الم

 زانیعز زا ییجدا الم

 زداییالمراهبردهای 
در رفددع حددس الددم،  یددابیعلتکنترل الم با توس  به خدا،  ذرایی کردن حس الم،  

 مشورت در رفع حس الم، تخلیه حس الم، زد دن الم با شادی دیگران تأثیر

 احتیاب نگری
، زامشددک  عامدد  جابدده  نددا  رس، تخطر  برابر  در  ترسموجودات،      نیب   مشترک  ترس

 ، رفتار متناس  با اتفاقات یهمگان  حس ترس

راهبردهددای احتیدداب 

 نگری

 با  مقابله،  ترس  عام   جه ،  ها  ترس  در  مشورت  تأثیر،  آن  شناخت     ترس  یابیعلت

 ترس حس هیتخل،  خدا به توس  با ترس  کنترل، ترس

 گرانید با یهمدل، گرانید کردن د اریام، هاانسان ی جود شباهت همنوایی عاطفی

 تصمیم گرایی

 هسازی انتخابب 

ی، زنددد  در ماتیتصددم تددأثیر، نادرسددت هایخواسددته برابددر در  فددتن ندده ییتوانددا

 آ ریجمددع   مطالعه، ماتیتصم جینتابه  فکر کردن،  ماتیتصم  مورد  در  نگریآینده

 بهتر جینتا انتخاب،  یریتصمیم از شیپ اطالعات

 همفکری 
میددت بدده نظددرات دیگددران، ، اهسددتهیشا افددراد با  مشورت،   یریتصمیم  در  همکاری

  هافعالیتشرکت دادن افراد در 

 اقتضا مداری
، بررسددی کددردن انددواع هافرصددتدر شرایط  ونا ون، مالحظه کددردن     یریتصمیم

 دادن  خودپاسخاقدامات، در شرایط 
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  راییعق 

از عقدد    امکانددات بددرای رفددع    یریبهرهمشکالت،    در ح استفاده از نیر ی عق   

اقدددامات،  بینددیپیشسددتفاده از تجربدده کدداری، سددنجیدن نتددایج کارهددا، ، انیازهددا

 در انجام کارها  پذیریمشارکت

 
 هشیارسازی

 

 سودمند محوری
، حفددظ منددابع طبیعددی، هاهزیندده، مدددیریت  خرجدخدد اهمیت کار کردن، ارتبدداب 

 ، هزینه   فایده کردن  هافعالیتعملکردی کردن 

 سازیبهینه

 یبرا  ریزیبرنامه،  هاهزینه  در  جوییصرفه،  جوییصرفه     ریزیهبرناممصر  درست،  

، فراالددت ا قددات از بهتر استفاده یبرا ریزیبرنامهس،  اجنا  انتخاب  در  توجه،  اندازپس
 شرایط  رفتن نظر در با فراالت ا قات کردن  پر

 استاندارد مداری
موجددود، توجدده بدده مصر  درست امکانات، نظارت مدا م بر کارها، پیر ی از قوانین  

 ، شناخت رفتارهای جمعی، رعایت مناسبات اجتماعیهافعالیت
 

 ( تعامالت بین فردی1

ان آموزدانشیک بر ن داد اصلی برای رفتار   عنوان بهکه کنش متقاب     دهدمینشان    آمدهدستبه  هاییافتهبررسی  

کده در د ره  هاییسدالان در طدی آموزنشدااست. در حقیقت، این مضمون بیانگر این است که   شده رفته  در نظر

ابتدایی مشغول به تحصی  هستند، بتوانند عال ه بر کس  مهارت برقدراری ارتبداب بدا دیگدران، درصدد حفدظ آن 

 هداآن برآیند. باید  فت که به دست آ ردن قابلیت ایجاد تعام  مناس  با دیگران فقط هد  نهدایی نیسدت، بلکده 

یریت ارتباب با د ستان   دیگران دست یابند. موضوع  زینش   انتخاب ر ش صحیح بتوانند نسبت به کنترل   مد

 توانددمیمبتندی بدر موقعیدت  داشدتن رفتدار  چنینهمبرقراری ارتباب   نیز نظارت   کیفیت برخورد با دیگران    

ه کدنش منطقدی بدا ان بر این نکته  اق  باشند کآموزدانشای از تحقق این مضمون اصلی باشد. به نحوه که  نشانه

ی هازمیندهبرخوردهای مختل  در ی یگاه   رفتارهای فردی طر  مقاب  است   این تجربه جا  بههر شخصی بسته  

کده  صدورتبدین. آیدمی، به دست  یردمیقرار  هامهارتمتمادی که تحت آموزش این   هایسال ونا ون در طی  

   دهددمیقدرار  هاقابلیتاین  تربیشعیت ممارست   تمرین ان را در یک  ضآموزدانشمحتوای این برنامه درسی،  

بدین فدردی خدود را  هدایکنش یرندد   کیفیدت حوه تعام  با دیگران را یاد مینوع جدیدی از ن  هرسالدر    هاآن 

  .کنندمیتعیین 

اسدت    رفتهشک   هاییفعالیتتعامالت بین فردی بر اساس مفاهیم    تحلی  محتوای مطالعات اجتماعی،    در

 عنوان بده جود دارد این اسدت کده تعامد   آنچهبه عبارتی کرده است.  ریزیبرنامهطره مختل     که تحقق آن را از

با اعضای خدانواده   نیدز   مؤثریک فعالیت فرایندی نگریسته شده است که شام  چارچوب در ن فردی که ارتباب  

خود   دیگران است   نیز ساختار بر ن فدردی کده   اد انتظارات ازتعری  نقش   ایجشناخت فضا   نحوه برخورد    

ی دیگدری در هاقابلیترا با  ظای     هاآن   نقش  کندمینگاه  تربزرگاجتماع  عنوان بهبیر ن از خانواده   به جامعه

از محدیط خدانواده    تدرمنطقی، موقعیتی که نیازمند بده  جدود آ ردن یدک رابطده کندمیبرخورد با افراد تعری   

در  مؤلفدهدر حقیقدت، ایدن  اسدتلزامات آن اسدت. رعایدت   پدذیرینقشدی به آن از طریق آ اهی از فرایند پایبن

 تأکیددبا دیگران است کده سدازمان بهداشدت جهدانی بده آن  رابطه کیفیت   مدیریت ارتباطی هایرتمهاراستای 

   .کرده است
 

 

 تعامل  سااتار سازی( 2

بین افراد بر رفته از یدک سداختار اسدتداللی   که ر ابط متقاب   دهدمینشان  مؤلفهبررسی مفاهیم مربوب به این 

تعری  کرد. محتدوای درس  سازمانیقال رابطه بین عوام  انسانی را دریک  منطقی است، بدین معنا که باید ایجاد

 اینهداده  بدا   جامعدهان اسدت کده ارتبداب داشدتن بدا  آمدوزدانشالقای این ذهنیت به    در پیمطالعات اجتماعی  

https://motamem.org/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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نامده در بر صدورت  یدرد.  متناس  با نیازهای موجدود  شدهتعری در یک ساختار  مستلزم این است که    نهادمردم

کده کیفیدت برقدراری ارتبداب را بدرای  اندشدده  دهیسدازمان   بده صدورتی  هدافعالیتدرسی مطالعدات اجتمداعی،  

ند یک ارتباب سالم را با دیگران برقدرار کنندد   از توانمیآموزان چگونه  دانش  کهاین.  سازندمیان ر شن  آموزدانش

تا بتدوان ایدن ندوع کدنش بدین افدراد را حفدظ   تددا م  باشد تواندمینیازمند چه عواملی    برقرارشدهطرفی تعام   

ان بیانگر این است که تعام  باید از قب  تعری    شدرایط ایجداد آن آموزدانش، این نوع آموزش به  در اقعبخشید.  

 ضعیت فعلی حفدظ   اسدتمرار ارتبداب را از طریدق مفداهیم   کهاینان عال ه بر  آموزدانشتشریح شود. تعام  بین  

اجتمداعی  هدایکنشی از اندواع  سدتره متندوع، درصدد بسط   توسعه  کندمیان القا  آموزدانشرسی به  مختل  د

را  هاآن که نقش  ،تا دسترسی به تعامالت پیچیده  شدهشر عهمراه با شرایط آن  است که از ایجاد یک تعام  ساده  

ان اسدت کده بدا آمدوزدانشذهنیتدی در ایجداد به عبارتی محتدوا بده دنبدال . دهدمیجلوه  بااهمیتدر این فرایند 

کنشگرانه به محیط اطرا  بنگرند   قابلیت برقراری ارتباب با دیگران را به دست آ رندد، ذهنیتدی کده   هایفعالیت

د  فدت کده ارتبداب از طریدق باید بر نوع   ماهیت رابطده بدا دیگدران شدود. هاآن   تربیشمنجر به نظارت    تواندمی

دیگدری  هدایمحیطایدن ارتبداب بده  تددریجبه    شودمیان شر ع  آموزدانشط زند ی    همراهی با محی  ساز اری

بدا دیگدران   نیدز تعامد  فعدال یدا   مدؤثردر قبدال ارتبداب    پذیریمسدئولیت سترش یا بسط یافته   خدود را در  

. دهددمیاجتمداع بدزرگ نشدان   اداره یدکیدا  مشدارکت در  ضدع قدوانین    صورتبهمهم جامعه    های یریتصمیم

اجتماعی با پایبنددی بده یاد یری در محتوا، اصولی را که برای ترسیم کردن فضای مطلوب    هایفعالیت  چنینهم

سدودمندی    . کننددمیدر نی سدازی ان آموزدانشمقررات   قوانین مربوب به حفظ نظم اجتماعی الزم است، در 

 هداآن در قبدال  پذیریمسدئولیت   هداآن یدت ان را متقاعدد بده رعاآموزدانشکارایی این اصول اجتماعی است که  

  .کندمی
 

 

 دوست مداری( 3

در محتدوای برنامده  بداهمافراد  تربیشهر چه  ارتباب  برای  زیستیهمکه    دهدمینشان    مؤلفهبررسی   تحلی  این  

ور قدرار محد  خدود برآیندد. مناس  درصدد رفع مسائ با همکاریند بتوان هاآن است تا    قرار رفته  موردتوجهدرسی  

ن ی از یکدیگر   برخورد متناس  با آان نشان از شناخت   آ اهآموزدانشد ستی   صمیمت در ر ابط بین     رفتن

ایدن اسدت کده انتظدارات  نشدانگر یاد یری در برنامه درسدی هایفعالیتمختل  است. به عبارتی  هایموقعیتدر  

بتوانندد نظدرات    هداآن ضدعیت مناسد  اسدت، یعندی ، قرار  رفتن در یدک  باهمان از ر ابط د ستانه  آموزدانش

ایدن مضدمون ، در اقدع بازخورد دادن به هم را داشته باشدند.بیان کنند   فرصت   راحتیبهی خودشان را  هادید اه

  یکدی شددن کده در آن بدا نزدیدک شددن  دهددمینشدان  د سدتینوعفرایندد اجتمداعی شددن را در چدارچوب 

 .ند عوام  مختلفی استنیازم  ان به یکدیگرآموزدانش

از طریدق سدوه پیددا کدردن   نشدان دادن در درجه ا ل  یابید ستبیانگر این است که تمای  به   مؤلفهاین   

ان است که این امدر از طریدق آموزدانشنیازمند آماد ی ذهنی با دیگران است   در درجه د م    خاطرتعلقاحساس  

 لدی  ،ان مشداهده کدردآموزدانشرا در رفتار  یابید ستتمای  به  شاید بتوان باید  فت که   .یابدمیآموزش تحقق  

ان بدرای برقدراری ر ابدط آمدوزدانشقرار داده، فراهم کردن شدرایط ذهندی   تأکیدنقش خطیر محتوا را مورد    آنچه

ان بدا ایدن تفکدر کده آموزدانش، مستلزم انتخاب د ستان مناس  است، یعنی یابید ستد ستانه است. به عبارتی  

  د ست شدن، فقط خواستن   ابراز تمای  کردن نیست، بلکده بایدد نسدبت بده انتخداب   پیدا کردن فرایند د ست  

د ست تصمیم بگیرند. از طرفی این انتخاب باید مبتنی بر رعایت مقررات   قوانینی باشدد کده انتخداب د سدت را 

 بیندیپیشچنین محتوای برنامه درسی فرصت برآید. هم در مقام دفاع از تصمیم خود  آموزدانشکند      پذیرتوجیه
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ان بده  جدود آمدوزدانش  ایدن انتظدارات را در    کنددمیان مشخص  آموزدانشرا برای    یابید ستپیامدها   اثرات  

 ترینمناسد آ رده کدرده   بدر  یابید سدتخدود را در مقولده    هدایانتخاباندواع    تدأثیربتوانندد    هاآن که    آ ردمی

ی ر ابدط رکه دسدتیابی بده  در ه د سدتان   برقدرا  دهدمینشان    مؤلفهکلی این  طوربهایند.  تصمیمات را اتخاذ نم

  خصوصدیات فدردی   نیدز  هدا یژ یاست که قبد  از ایجداد چندین تعدامالتی، افدراد  پذیرامکان صمیمانه زمانی 

یت مطلدوب آن اقددام را در این جمع تحقق بخشد، بشناسند   نسبت به مددیر  هاآن حضور    تواندمیکه    رفتارهایی

 است.  قرار رفته تأکیدکنند، مهارتی که در راستای مدیریت احساسات   هیجانات سازمان بهداشت جهانی مورد  
 

 

 نگرش آفرینی (4

بده عبدارتی ندوع  ان نهادینه شدود.آموزدانشاشاره به مجموعه  سیعی از عادات رفتاری دارد که باید در   مؤلفهاین  

نگدرش    چراکده  برخورد یا رفتار کردن مستلزم ایجاد ذهنیت یا تفکر انسان  رایانه است، نگاه به زند ی ر زمره  

  ا  را در جایگداه  اقعدی خدود قدرار  بخشددمیخلق رفتار نگرش مندانه است که به رفتار انسان ماهیت   هویدت  

نند در برخورد با مسدائ  ان است که بتواآموزدانش. محتوای برنامه درسی درصد آموزش آن نوع نگرش در  دهدمی

  بده  شدودمیرفتار اجتماعی نگریسته  ازلحاظ مؤثریک فرد  عنوان به آموزدانش ظیفه انسانی خود را نشان دهند.  

 دنبال نشان دادن حاالت ر حی خود در شرایط مختل  است. 

باشدد، بتواندد لفی برخوردار  ی مختهاقابلیتاز  ان از ابعاد عاطفی  آموزدانشانتظار دارد    کهاینمحتوا عال ه بر  

ارزیابی  ، بهرا در خود بپر راند، به عبارتی باید در برخورد با مسائ   هاسختیا نامالیمات    بر بر  شدن    هایمهارت

ان بدرای آموزدانشنگرش آفرینی به تجسم سازی یا تقویت قدرت تجسم   چنینهمبپردازد.  خود از نتیجه رفتارش  

بده اسدت،  قرار رفتدهدر آن   آمدوزدانشفضای  اقعدی اسدت کده    کنندهتبیین انی که  قرار  رفتن در یک فضای ر

نشدان  مؤلفدهمناسبی داشته باشدد. ایدن   یریتصمیمحضور یابد      انگیزچالشبتواند در یک موقعیت    که  صورتی

 العمد عکس ضدعیت برانگیزانندده ر اندی دارد تدا باعد   یداد یری   محتدوای آموزشدی    هایفعالیتکه    دهدمی

عال ه بر شناخت کافی از موضوع بح  یا   آموزدانشقرار دهد.    موردسنجشان شده   حاالت ر حی ا  را  آموزدانش

راهکارهدای مقابلده بدا سدوژه ر اندی را نیدز  ،دهددمیقدرار  موردبررسدیموضوع پژ هشی که آن را از ابعاد مختل  

بدرای پاسدخ   تدربیش  توسعه خودآ اهی    هنیت جدیدباید  فت که نگرش آفرینی به خلق ذ  طورکلیبه  .آموزدمی

تدا بتواندد  شدودمیبدرای برخدورد مناسد  بدا آن منجدر   ریزیبرنامده     بینیپیشمناس  به محیط ر انی افراد    

مختلدد  اسددت،  هددایچالشاز آن را در زنددد ی اجتمدداعی خددود کدده پددر از مسددائ     آمدهدسددتبه هددایمهارت

 هداآن بدا  تدربیش  همداهنگی   اجتمداعی  هایپدیدده  به درک بهتدر  تواندمیردی که  برخوقرار دهد.    مورداستفاده

 آن در عملکرد رفتاری است. سازینهادینهان   آموزدانشسازی بینجامد، پیامدی که نتیجه آ اه

 تصمیم گرایی( 5

ان آمدوزدانشبرنامه درسی درصدد القای این ذهنیدت بده   هایفعالیتکه محتوا      دهدمینشان    مؤلفهبررسی این  

. به داشته باشندبرای مسائ  شخصی یا  ر هی خود انتخاب درستی    یریتصمیمدر اجرا یا هنگام    هاآن است که  

، متشدک  از تکدالیفی اسدت کده در جهدت  یرنددمیان در آن قدرار آمدوزدانشی که هایموقعیتعبارتی مفاهیم   

ن دادن قدرت انتخاب   اختیار برای افراد است، یعنی بح   زینش   انتخاب کردن بایدد در سدطح نشا  ترمطلوب

ان را آمدوزدانش توانددمیکه است  قرار رفته موردبررسی جهتازآن   یریتصمیمفرایند   ی صورت  یرد.  ترمطلوب

زندد ی  هدایمهارتی هامؤلفدهاز یکدی  کدهاینبدا   یریتصدمیمدر هنگام ر یار یی با مسائ  تواناتر سازد   خود 

 هدایموقعیتان در برخدورد بدا  آمدوزدانشمطابق تعری  سازمان بهداشت جهانی است، عال ه بر پدر رش قابلیدت  

. دهددمیرا به سمت کنترل بر احساسات خود   تسلط بر رفتار خدود سدوه   هاآن چالش زا   نیز ح  بهتر مسائ ،  



    1400/ زمستان 25شماره    نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛                                              88

بدر مشدارکتی سداختن  تأکیددان را بهبدود ببخشدد، آمدوزدانش   یریصدمیمتفرایندد    تواندمی  آنچهباید  فت که  

نکتده اصدلی در ایدن  .دهددمییداد یری خدود را در قالد   در ه نشدان  هایفعالیتمهم است که در   هایانتخاب

از ی اتفداه بیفتدد. آمدوزدانشکه در چدارچوب اجتماعدات یداد یری توجه به عق    منطقی است   ها یریتصمیم

  موقعیتی داشته باشد   ایزمینهباید ماهیت    ها یریتصمیم  کندمیعق    منطق است که مشخص    برکیهتطرفی  

کده  دهدمینشان  مطالعات اجتماعی    برنامه درسیمحتوای    طورکلیبه  تا بتوان نتیجه مناسبی از آن برداشت کرد.

ان قرار داد تا بتوانند در یک آموزدانشحور کار در راستای ارتقا بخشیدن به فرایند انتخاب افراد، باید عقالنیت را م

مناسبی نشان دهند   مسائ  را با توجه به زمینه   بافت مربدوب   العم عکسمحیط اجتماعی یا مشارکتی از خود  

های مناسد      یریتصدمیمتار رفتاری بتواند بده به خود بسنجند   متناس  با آن رفتار کنند تا این الگو یا ساخ

بینجامدد.  جابدهتصدمیمات درسدت    ح  مسئله متناس  با به اجرای  تواندمیکه  ر یکردی تهی شود.درستی من

 . ذاردمیزند ی بر آن صحه    هایمهارتیکی از   عنوان بهفرایندی که سازمان بهداشت جهانی هم  
 

 

 

 هشیارسازی( 6

اعی درصددد فدراهم کدردن شدرایطی که محتوای برنامه درسی مطالعات اجتم  دهدمینیز نشان    مؤلفهبررسی این  

 آمدوزدانش خواهددمیمحتدوا  در اقدع  ان را نسبت به محیط حساس سازد.آموزدانش  هایکنشا رفتارها  است که  

 کندد   هدر چیدزی بدرای ا  بدا مقولده مطلوبیدت تعرید  شدود.مطلدوبی را دنبدال   ی  ایده  ،ایپدیدهنسبت به هر  

محیطدی اسدت.  هایپدیددهخود در برخدورد بدا  هایفعالیتقدامات   از ا آموزدانشآ اهی   شناخت هشیارسازی  

ان  ضدعیتی را بدرای خدود آموزدانشزند ی مستلزم این است که در  هله ا ل   هایمهارترسیدن به این سطح از  

 ان با توجده بده کداربردآموزدانش    باشد  هاآن   ا لویت  تعری  کنند که استفاده مناس    درست از امکانات زند ی

 هداآن کده  دهددمیایدن موقعیدت نشدان در این صدورت، به فعالیت بپردازند.  ،هاآن بد ن اتال  منابع   هدر رفت  

 .افتدمیتر اتفاه محیطی بیش سازیشبیه نوعیبهند خود را در  ضعیت  اقعی زند ی قرار دهند    توانمی  ترراحت

ات محیطی بایدد چدارچوبی را بدرای رفتارهدای خدود آموزان برای نشان دادن  اکنش مناس  نسبت به اتفاقدانش

   هداارزشبا ساختن   تشریح الگوی رفتاری برای حرکت در آن محد ده، بده مشدخص کدردن   هاآن تعیین کنند.  

 . کنندمیهنجارها   مقایسه   تطبیق دادن رفتارهای خود اقدام 

ه محتدوا در پدی ایدن اسدت کده کد دهددمیمشخص کردن چارچوب برای درست تلقی کردن رفتارها، نشان 

بدرای ارزیدابی رفتارشدان داشدته  هاییمالکمندی از امکانات، معیارها   ان را متقاعد کند تا هنگام بهرهآموزدانش

برای تعیین کردن پیامدها   نتایج رفتار  خود سنجی    خودارزیابیان را به  آموزدانش  مؤلفهباشند. در حقیقت، این  

مختل   هایفعالیته انجام ک  رساندمیان را به این نتیجه  آموزدانشاین  ضعیت   فت که  باید    .دهدمیسوه  خود  

 هداآن توسدعه    چندینهم     هداآن برای پرداختن به     یریتصمیم     هاآن برآ رد کردن پیامدهای    تواندمیآموزشی،  

 بدهبهنجدر   اثربخش بودن کده  م از زا یه به کار آمدن  هاآن زند ی اجتماعی   نگاه کردن به   هایفعالیت  تمامیبه

ان در این  ضعیت، هدفی است که محتوای برنامده درسدی آموزدانشقرار دادن  بنابراین، .شودمی هاآن صرفه بودن 

ان در بعدد انتقدادی پرداختده   ایدن موقعیدت را آمدوزدانشکه محتوا به توانمندسازی    صورتبدین،  کندمیدنبال  

ارائه راهکارهدای جدیدد بپردازندد. موجود، نسبت به  های اقعیتن با ارزیابی   شناخت اآموزدانشتا   کندمیفراهم  

    نقادانه سازمان بهداشت جهانی تلقی کرد. تفکر خالقانه  مؤلفهبا   راستاهمآن را   توان میهدفی که  

 

 

 



    89                                  ....    نژاد رضا معصومی   /  جهانی  بهداشت   سازمان   زندگی   های ارت مه  هایمولفه   شناسایی 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 زند ی برنامه درسی مطالعات اجتماعی  هایمهارت انی با سازمان بهداشت جه هایمهارترابطه بین :  2نمودار 

 

 گیرینتیجهبحث و  .3

ان با مفاهیم   موضدوعات اجتمداعی آموزدانش، آشنایی شودمییک اص  مهم تلقی   عنوان بهدر د ره ابتدایی    آنچه

تمداعی باشدد. اج هایپدیددهدر زندد ی   کداربرد در مواجده بدا   هداقابلیتبرای کس     ایزمینه  تواندمیاست که  

. ایدن  یدردمیبرنامه ریدزان قدرار    موردتوجهزند ی    هایمهارتانسان موجودی اجتماعی است کس     کهازآنجایی

درسدی د ره ابتددایی  هایبرنامده. در  یدردبرمیدر عملکردی متفا تی را  هایحوزهدامنه  سیعی دارد     هامهارت

. در برنامه درسی مطالعات اجتماعی شوندمیختل  نشان داده ی مهاکتابدر محتوای    هامهارترشد   توسعه این  

بدا توجده بده بوده اسدت. یعندی  موردتوجهمتنوعی  هایمهارتزمانی مختل  تد ین کت  درسی،   هاید رهنیز در  

، برنامده ریدزان درسدی بده شدودمیان مشداهده  آمدوزدانشهایی که در زند ی اجتمداعی  موقعیت زمانی   دالداله

. در مطالعه حاضر نیز در برنامده درسدی مطالعدات اجتمداعی در د ره اندپرداخته  هاآن به    دهیا لویتنیازسنجی    

 از:  اندعبارتاست   آمدهدستبهاز پژ هش حاضر   آنچهاست.    شدهپرداختهابتدایی به این امر  

ان بایدد بده آن آمدوزدانش ی است کههایمهارت ترینمهمبه ر ابط بین افراد یکی از   رسید ی:  تعامالت بین فردی(1

ه سدازی مناسد  دسدت طدبه تربیت شهر ندانی با قدرت راب  توان میتعامالت اجتماعی است که    براثردست یابند.  

   اسدتداللاست که در اثر کنش بدین افدراد   توجیده   ایمقولهشهر ندی    حقوه  یتاتربیت شهر ندی   رع  .یافت

مهارت های زندگی سازمان  

 بهداشت جهانی 

  هشیار سازی 

مداریدوست   

 تصمیم گرایی 

 نگرش آفرینی 

  فردیتعامالت بین
ساختارسازی  

 تعامل

هیجانات  ، ت احساساتمدیری

 استرس  مدیریتو 

 تفکر نقادانهتفکر خالقانه و 

 

و مهارت   مهارت ارتباطی

 یریت رابطه مد

 همدلی خودآگاهی و 

 تصمیم گیری و حل مسئله 

 

https://motamem.org/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3/
https://motamem.org/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3/
https://motamem.org/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3/
https://motamem.org/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-critical-thinking/
https://motamem.org/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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. داشتن ر ابط مناس    پایدار بدا افدراد، دیگدران را هدم متوجده افتدمیاتفاه  در محیط اجتماعی    هاآن رفتارهای  

انتظاراتی که از فرد دارند، مشخص   صریح است. محتوای برنامده درسدی   کهاین  هم    کندمیرفتارهای خودشان  

   مسدئوالن  هاکالسدیهمان، آمدوزدانشایجداد   پایدداری ر ابدط توسدط  که دهدمینشان    مطالعات اجتماعی نیز

ا  را  هایخواسدته  نیز ساز ارشددن بدا  آموزدانشبرخورد خود با  یمحد دهکه  رساندمیمدارس را به این نتیجه 

برنامده مطالعدات اجتمداعی بدا ماهیدت کده   دهددمی( نشدان  2018)1نتایج مطالعات آالباش  قرار دهند.  موردتوجه

ایدن  توجدهقاب دارد. نکتده  تأکیددر موضوع شدهر ندی بر نیازها   در یری افراد با محیط، با تمرکز ب  ایرشتهمیان 

 هاییافتده   هماهنك اجتماعی را دارد. پرستمیهنبه افراد  شدن تبدی است که کالس مطالعات اجتماعی اهدا   

اجتمداعی   هایمهارت  هایمقولهکه همه    دهدمی( نشان  1398)محمودآبادمطالعات نیکی، جمالیان زاده   عزیزی  

 رزی در برنامه درسی مطالعدات اجتمداعی پایده پدنجم   جرتارتباطی، مهارت  ر هی   مهارت    هایمهارتمانند  

اجتماعی به ترتید  بده مهدارت   هایمهارتی  هامؤلفهتوزیع   حضور    چنینهماست.    قرار رفته  موردتوجهابتدایی  

مهدارت بیدان احساسدات   ، مهارت سازشدی،  مؤثردلی  آ ردن، مهارت کار  ر هی، مهارت بازخورد، مهارت شنود  

شرایط   نحوه تعدامالت   کیفیدت اجدرای آن در نهداد اجتمداع   بنابراین.  به مهارت کالمی پرداخته است  درنهایت

فردی نسبت به یکدیگر   نیز تدا م   استمرار   های اکنش    ابسته به تفکر   اندیشه خاصی است که در آن کنش  

ان آمدوزدانش  برای  بینیپیش، شودمیکه در قب  آن نصی  افراد  ییهامزیتآن را مشخص کرده است   فواید   

 شده است.    پذیرتوجیه

مسدتلزم طراحدی الگوهدای رفتداری     ایحوزهزند ی در هر    هایمهارتانتظار یاد یری  :  تعام   ساختار سازی  (2

یدد توجیده شدوند کده با هداآن ان، آمدوزدانشمشخص کردن خصوصیات آن الگوست. در اجرای محتوای درسی به 

تدا چده حدد  هاآن رفتار  کهاینرا برای نوع   ماهیت  اکنش     هاآن استدالل  بین عناصر این ساختار،    ر ابط  منطق

 از خدود نشدان خواهدد داد. هاآن طر  مقاب  تعام  چه  اکنشی را در قبال رفتار   کهاینباشد      تأثیر ذار  تواندمی

که در برنامه درسی مطالعات اجتماعی د ره ابتددایی   دهدمی( نشان   1399)  یپژ هشی میرزایی   خزای  هاییافته

. به عبارتی محتدوای کنندمی  تأکید  نهادمردمی  هاسازمان ان در  آموزدانشدا طلبانه    هایفعالیت  متوسطه ا ل بر  

داشدته باشدند،   ندد بدرای مشدارکت در ایدن نهادهداتوانمیبرنامه درسی، درصدد القای ندوع تعدامالتی کده افدراد  

که نوع تعامد    رابطده  دهدمی( نشان 2020) فهیمی فر پژ هشی صادقی، آزاد منجیر    هاییافته.  اندشدهطراحی

. بده عبدارتی در یدک فضدای آموزشدی، درک  دذاردمی  تدأثیران  آموزدانشدر کالس درس، بر خودپنداره عمومی  

خالصده،  طوربده.  دذاردمی تدأثیربا دیگر افراد  هاآن وه رفتار از ماهیت   چگونگی برقراری تعام ، بر نح  آموزدانش

کده  به صدورتیافراد با ماهیت فرایندی است  العم عکس جود   براثران  آموزدانشنظم دادن به تعام  مطلوب بین  

کده  نددکمیان ایجاد آموزدانش  این نگرش را در ذهن  دهدمیان بازخورد آموزدانشنتایج حاص  از این ر ابط به 

اتفاه بیفتد   به دنبدال آن بده اثربخشدی ایدن فعالیدت   شدهتعری در در ن یک رابطه    تواندمیهمزیستی انسانی  

ان تجربده آشدنایی بدا حقدوه فدردی   آمدوزدانشبینجامد. بنابراین، از طریق آموزش محتوای مطالعات اجتماعی، 

 .آ رندمیاجتماعی را در قال  ر ابط چند انه به دست 

بده  (.129: 2020، 2)کریست جانسون  شودمییک مفهوم تربیت اخالقی مطر   عنوان بهد ستی   ست مداری:  ( د3

ان آمدوزدانشویت اخالقدی توسعه ه چنینهمعبارتی د ست مداری موضوعی است که موج  پیشرفت تحصیلی   

را بده     تفکدر جمعدی  جتمداعیا  هدایفعالیت. ارتباب نزدیک با افراد مناس ، پویایی  شودمی   مختل   هایجنبهاز  

 
1  . Alabas 

2  . Kristjansson 
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 توانددمیکده  شدودمی 1به ندام د سدتی انتقدادی ایپدیدهبرای د ستی، منجر به ظهور  سازیموقعیتدنبال دارد.  

 چندینهمبه دنبدال داشدته باشدد.  در رابطه با رفتارشان   ان راآموزدانش  تربیش  مسئولیت    رفتاری  پذیریانعطا 

ی کلی فرا یران هاتوانایییاد یری مشترک یاد یرنده محور،    هایبرنامهیکی از    عنوان به ر ه د ستی    هایفعالیت

ی درسدی بدا ارائده هداکتابکده    دهددمی( نشدان  2018)2کرا فورد   کاالبریدا  پژ هشی  هاییافته.  دهدمیرا ارتقا  

  حفدظ مسدائ     عادات ذهنی برای شر ع هامهارتاطالعات درباره ماهیت د ستی به رشد ر ابط شخصی، ایجاد 

( بیانگر این اسدت کده در د ره ابتددایی بدا ایجداد 2016)3کارتر   نات برا ن   هاییافته  .کنندمیکمک    انگیزچالش

 جانبدههمه، معناسدازی تجدارب، فرصدت فعالیدت یداد یری   رشدد 4چارچوب مفهومی تعلدیم   تربیدت د سدتی

 ان ارتقا می بخشیم.آموزدانش

شدناختی، دسدتیابی  هدایمهارتآموزشدی در کندار آمدوزش   هداینظامبسدیاری از    بح  امر ز:  آفرینینگرش  (  4

ارزشدیابی  هایبرنامدهاست این است که بسیاری از   تأم قاب که    اینکتهنگرشی است.    هایمهارتان به  آموزدانش

ر جایگداه هویدت  اقعدی انسدان را د  توانددمیآنچه    کهدرحالیبا محوریت دستا ردهای شناختی است  در مدارس،  

. داشتن یدک دهدمیانسان بود تعری  کند، نوع نگاه   با ر داشتن به ر یدادهایی است که در محیط اطرا  ا  رخ 

ر  رفتن در یک  ضدعیت بهنجدار برخورد مناس  در ر یدادهای اجتماعی   شخصی   قرا  اشنتیجه  ،یت سالمذهن

ی نگرشدی هاقابلیت چراکهباشد، جنبه عاطفی دارد، جنبه شناختی داشته    کهآن زند ی بیش از    هایمهارتاست.  

پژ هشدی  هاییافته .رساندمیرا به منصه ظهور  هاآن اکنش    قایعبرای نوع تحلی  از   هاآن ان، پتانسی   آموزدانش

اجتمداعی فلندر در برنامده درسدی مطالعدات  هدایمهارتکده  بدا توجده بده  دهدمی( نشان 1396جلیلی   جهان)

 تدربیشهیجدانی   رفتداری در پایده سدوم  هدایمهارتشناختی   انگیزشی در پایه پنجم     هایرتمهااجتماعی،  

( در 1397)عزیزی محمودآباد، نیکی، مرادی، زارعی   بسددطام کددیش هاییافتدهنتایج   .اندقرار رفته  موردتوجه

  تدر یج عواطد  انسدانی   های تقویت که مؤلفه دهدمی نشان  برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم   ششم

ها   اظهارنظر در مدرسه   کالس،  جود حدس  یریپسندیده، مشارکت در تصمیم وسجایایی اخالقی   اخاله نیک

مشترک در هدر  صورتبهها   نزاکت   تعام  سازنده بر جلو یری از مجادالت در رفتار با الیر ایرانی  د ستینوعهم

هدایی کده ر  کردن موضوعات مربوب به فعالیتبا مطنگرش آفرینی    ،در اقع  .است  قرار رفته  تأکیدد  کتاب مورد  

، درصدد تعری    مشخص کردن ماهیدت موضدوع ر اندی، عدواملی کده کندمیان القا  آموزدانشذهنیت مثبتی به  

ا محدول ان یدآموزدانش  با ارائه راهکار به   آیدمیی که حاص  آن هستند، بر  هایپدیده     شودمیباع  این شرایط  

 برای پیدا کردن راه ح  می پردازد.  ان آموزدانشکردن آن به  

شدناخت هدا   رفتارهدای   دهیسدازمان قابلیتی است که که امکدان     یریتصمیمداشتن قدرت    تصمیم  رایی:(  5

 پدذیرشبرای دست یابی به اهد  فردی   اجتماعی در یک موقعیت فرهنگی مدورد   مؤثران را به ر شی  آموزدانش

بده  هاآن  چراکه کندمیخود مسئولیت پذیر   هایفعالیتان را در قبال  آموزدانشتحقق این مهارت،  .  کندمیم  فراه

که در  دهدمی( نشان 1395مطالعه قاسمی زاد   اسدالهی)  هاییافته.  خود می رسند  هایانتخابحس اطمینان از  

بدا   یریتصدمیم مؤلفده، زندد ی هایمهارتب   های آداقولهم میان  ازبرنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم 

به ترتی  بدا شدش   پدنج درصدد)کمترین(  مقابله با استرس  تفکر انتقادی    مؤلفه   ن(،  تریبیشچه    نه درصد)

کده  کنددمیهمیشه یدک تصدمیم نهدایی را ایجداد   یریتصمیمیک فرآیند بنابراین،  است.  قرار رفته  تأکیدمورد  

 
1  . Critical Friendship 
2  . Crawford  & Calabria 
3  . Carter  &  Nutbrown 

4  . Pedagogy of Friendship 
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ام سریع باشد یا نباشد   احتمال انتخاب بهترین  زینده ممکدن را افدزایش دهدد)فال ت، ممکن است به معنی اقد

 (.2020: 1فال ت   مایر  ا، ایسپاس، ماتور-هوسکو ا

  بررسدی  مطالعدهان بدا آمدوزدانشاجتمداعی ظرفیتدی اسدت کده  هایپدیددهآ اهی   شناخت از :  هشیارسازی(  6

ایدن مهدارت در حقیقدت، آن ندوع توانمنددی اسدت کده . کننددمی مختل  موضوع، اقدام به پذیرش آن   هایجنبه

را مجهدز بده سدنجش   ارزیدابی   هداآن      دهددمیان را در قبال مسائ  مختل  در موضدع فعدالی قدرار  آموزدانش

ان را بدرای آمدوزدانش. هشیارسازی ر حیه فرصت سنجی   سدیالی ذهدن  کندمی  هاپدیده  خصوصیات    ها یژ ی

مطالعده  هاییافتده. سدازدمی  مدوارد مسدتتر در موضدوعات مختلد  را عیدان   کنددمیت  ید تقوتوجیه اعمال خو

ان در برنامده درسدی مطالعدات آمدوزدانشکده تجدارب زیسدته   دهددمی( نشدان  1398)  رحیمی،  حدت   کیهان 

امعده، اسدالمی، تفکدر انتقدادی، درک   فهدم مسدائ  ج-فرهنگی  های یژ یاجتماعی شام  مضامین اصلی مانند  

مطالعده  هاییافتده. شدودمی  استفاده بهینه از مندابع در قبال خود، شناخت استعدادهای کشور    پذیریمسئولیت

که اسدتفاده از تصدا یر ضدد ر ایدت در برنامده درسدی مطالعدات  دهدمی( نشان  2018)2استون -دموینی   فراراس

 دهدمی( نشان 2016)3فاریسی  هاییافتهنتایج    .ارد ذمی  تأثیران  آموزدانشاجتماعی بر ر یکردهای سواد انتقادی  

یداد یری   ندوآ ری.  هدایمهارت ازجملده 21قدرن  هایمهارتمربوب به تغییر  هاینوآ ریکه مطالعات اجتماعی 

بایدد ایدن  ان آموزدانش ،در اقع .کندمیزند ی   شغلی را فراهم  هایمهارتفنی،  هایمهارت     هارسانهاطالعات،  

 هایفعالیت، فقط با درست انجام دادن هاآن  موردنیازدر در ن خود نهادینه کنند که تحقق اهدا  آموزشی   را  با ر

  یریشدک که به  صورتبدیننیست، بلکه عال ه بر آن به انجام دادن کار درست منتهی شود،   پذیرامکان آموزشی  

 .مفید آن متناس  با ر حیات انسانی بینجامد

زندد ی طبدق تعرید   هدایمهارت انه  5 ابعادتمامی که  شودمیحاضر چنین استنباب   هشاز پژ  طورکلیبه

کده  اینکتهاست.  قرار رفته تأکیدسازمان جهانی بهداشت، در برنامه درسی مطالعات اجتماعی د ره ابتدایی مورد 

   شدودمیآمدوزش داده  ان آمدوزدانشبده    یا ابعاد  هامؤلفهمختل  این    هایپایهحائز اهمیت است این است که در  

مختل  نسبت به دیگری ممکن است برتری نسبی داشدته باشدد،  لدی   هایپایهدر    هامؤلفهاز این    هرکدامآموزش  

 صدورتبهمشدهود   برخدی  صدورتبه هامؤلفهخاصی ندارد.  جود برخی از این   نشدهبینیپیش ضعیت    ،این تفوه

بسدته بده موقعیدت یداد یری، زند ی  هایمهارتاز  ایمؤلفه. هر است  شدهتعری یاد یری    هایفعالیتمستتر در  

 هامؤلفهآموزشی،  هایفعالیتباشد. در برخی از   شدهریزیبرنامهمختل     هایفعالیتممکن است در یک فعالیت یا  

وزش بدرای آمد ایمقدمده  هامؤلفدهبرخی از    چنینهم.  شوندمیمکم  به اجرا  ذاشته    صورتبهدارند      پوشانیهم

 دیگری نیز دست یافت.   مؤلفهخاس، به یاد یری   مؤلفهاز آموزش یک   توان میی دیگر هستند   هامؤلفه
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