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 مقدمه
 لحما   بم   در قرن بیست و یکم   نوجوانان و جوانان

 بمما تغییممرا  سممر ت و وسمم ت زنممي    پیچیممي  
 در هما چمالش  ایم   ك  روبرو هستني فراوان  هايچالش
 و هما از چمالش . ]1[شمي   خواهمي  بمارزتر  آینمي   قمرن 
 بمی   چالش چونه  مواردي ب  توانم  مطرح هاينبحرا

 بحمران  جم یمت   بحمران  مانمين   بموم   و شين جهان 

 شمرای   و فنماوري  هماي د ر مون   و تغذیم   و سمممت  
 هماي  مهمار  بمر  ارتبماي   نوی  فناوري اثرا  اي حرف 

 اشمتغا   خمانواد     مشمکم   اخمقیما    و اجتما  

 اممروز   .]2[ كمرد  اشمار   ... و منمل   از بیرون در واليی 

 در تغییمر  و فرهنگم    میم   تغییمرا   ایجماد  رغم   ل 

 مسائل با رویاروی  در افراد از بسیاري زني    هايشیو 

 امر همی  و هستني اساس  و الزم هايتوانای  فاقي زني   

 و روزممر   مشمکم   و مسمائل  بما  مواجهم   در را آنمان 
 مقابل  براي هانسانا. است نمود  پذیربآسی آن مقتضیا 

 مختلم   هايموق یت در ك   روان  فشارهاي و هاتنش با

 ك  دارني نیاز كارهای را  ب  شودم  وارد هاآن بر زني  

 یکم  از ایم    .]3[ دهمي  یاري هاكشمکش ای  در را آنان
 كمم   افراد ب است ك   اجتما   هايمهار   كارهارا 
 بم   سمایری   با اننيبتو مختل  هايوض یت در تا كنيم 
 را  و كننمي  برقمرار  ارتبما   ايشایسمت   و مطلمو   نحو

 و زیسممت محممی  اجتممما    خميما   بمم  یمماب دسمت 
 بمر  مموثر  هماي ف الیمت  و هما  یريتصمی  در مشاركت
بنممابرای  فممرد نیازمنممي كسممب   .بیاموزنممي را زنممي  
مشمکم    مسائل وهاي اجتما   براي مواجه  با مهار 

است جای   نظام ت لی  و تربیت  است در زني   روزمر 
هاي اجتما   را تواني مهار م ( انآموز)دانش افرادك  

  ينكسب نمای
 و يراحم   يری  از است تمش در آموزش  نظام هر
 و دانمش   ونا ون انواع مشخص  درس  يبرنام  تيوی 
 بمراي  را هما آن و دهمي  انتقا  آموزاندانش ب  را مهار 
 آینمي   زنمي    در مناسمب  نقش یفايا و مسئولیت قبو 
 نوان یم  سمازمان آموزشم      ب  ميرس  .]4[سازد آماد 

یافتم  و  ی  نظام ت امل اجتما   است؛ ی  كل سازمان

ب از افراد انسان  در كنش و واكنش متقابمل كم  از   كمر
دیگمر پیونمي   يری  رواب  ار انیگ و پیچیمي   بما یم    

 بینم  جهمان  و کمر ف يمرز  آمموز دانش ب  ك  .]5[انيیافت 
آموز در ميرسم   ي دانشوظیف  .كنيم  منتقل را خاص 
خوانين  نوشت  و حسا  كمردن نیسمت. بلکم  او    فق  

 مو  بر ای  موارد بایي خود را براي زنمي   اجتمما     
 بم   اجتمما    هماي مهار  متاسفان در آیني  آماد  كني. 

 توجه ب  مورد همیش  هاميارس دروس از جلئ   نوان
شمود  م  توج  مه  ای  ب  زمان  فق  و است  رفت  قرار
 آنچم   با مغایر نامناسب  رفتاري خود از آموزاندانش ك 

از آنجماي كم     دهنمي.  نشمان  باشمي  مم   اولیا نظر مورد
  زني   خود را تری  و بهتری  لحظاآموزان بیشدانش

كنني  مسئوالن بایي بم  ایم  نیماز و    در ميرس  سپري م 
 .]4[ اي داشت  باشنيما   شين توج  ویژ تضرور  اج

نقمش واق م     رسي ا ر ميرس  بخواهي بم  نظر م ب 
آموزان ا   از رشمي  جانب  دانشخود در زمین  رشي هم 

اجتما   بپردازد  بایي همم   جسم   شناخت   هیجان  و 
ل  كني ك  متون و ئاجلاي خود را در یر ای  مس اركان و
. ]6[هما اسمت   تمری  آن هم  هاي درس  یکم  از م كتا 
هاي از تغییرا  برنام  درس  و بازتا هاي درس  كتا 
 یرد؛ از حيود اواخر قرن هاي جام   را در بر م ارزش
هاي درس  در میمدي  كتا   بیستو اوایل قرن   نوزده

هماي متغیمر   هماي اجتمما   و موق یمت   جهت واكمنش 
نظمام  هماي درسم  در   كتما   .انمي اقتصادي تغییر كرد 

ت خاصم   یم آموزش  متمركل و امتحانا  هماهنگ  اهم
در ای  نظام آموزش   فرا یران بایمي تممام     دارني  زیرا

هماي درسم    الي كتا مطالب و محتواي موجود در الب 
را مطال   كنني و یماد بگیرنمي تما بتواننمي بم  موفقیمت       

 .]7[آموزش  دست یابني 
براي تحقم   برنام  درس  و محتواي آن بهتری  ابلار 

آموزان  ایجاد روحی  مين  و دانشیافت  ت هي اجتما   
 بایمي  ك  دروس  از یک   پذیر ساخت  آنان است.جام  

  لموم  هايكتا  بپردازد ویژ  يورب  اجتما   مهار  ب 
 مهمار  » آموزش  يبرنام  اصل  هيف. است اجتما  
 كم   اسمت  ایم   اجتمما     لموم  هماي درس« اجتما  
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 بمراي  را همای  مهمار   و ها رایش م لوما   نوجوانان
 دارنمي   نیاز سال بلرگ دوران ب  آمیلموف  و سال   ذر
 بمراي  را الزم هماي آمماد    و دهنمي  پمرورش  خود در

 كسمب  موفم   زني   ب  رسیين و سال  رواب  برقراري
 شممين نهادینمم  با مم  دیگممر  بممارت بمم . ]8[ كننممي
ای  سؤا  مطمرح   شود. حا م  نوجوان در پذیريجام  
دور  اجتمما   )   لموم  درس  هايكتا در ك   شودم 
اجتما    مهار هاي ب  چ  میلان ب  مؤلف  متوسط ( دوم

 توج  شي  است؟

اي هاي آموخت  شي مجمو   رفتار  مهار  اجتما  
بخمش   سازد با دیگران رابط  اثراست ك  فرد را قادر م 

اري كني. دما   خودهاي نام قو  اجتداشت  و از واكنش
همکاري  مشاركت با دیگمران  كمم  كمردن  آغماز ر     
 رابط  بودن  تقاضاي كم  كردن  ت ریم  و تمجیمي از  

های  از ایم  نموع رفتمار    دیگران و قيردان  كردن  مثا 
هماي  بر ای  باور است ك  مهار  3 میلچسون. ]9[ است

های  است اكتساب  ك  از يری  مشاهي   اجتما    رفتار
شمود و داراي  سازي  تمری  و بازخورد آموخت  م مي 

هاي كممم  و غیركممم  را   هاي زیر است رفتارویژ  
 بمر  هماي مناسمب و ممؤثر را در    یرني و پاسخدر بر م 
 هاي اجتمما   تر جنب  ت امل  داشت   تقویت  بیشدارني

هما و محیطم    سانني و براساس ویژ  ررا ب  حياكثر م 
یابنمي و از  آن واقع شي  اسمت  توسم   مم    ك  فرد در 

 2 و بویسجل ماتسون  .]11[كنني يری  آموزش رشي م 
هاي قابل مشاهي  رهاي اجتما   را ب   نوان رفتامهار 

 یري ت ری  كردني ك  اسمتقم   قابلیمت   و قابل انياز 
ی  بخشني. اپذیرش و كیفیت مطلو  زني   را بهبود م 

افتگ  و كماركرد بهنجمار مهم     یم ها براي سازشمهار 
يمور  هاي اجتمما   بم   ساز اري در مهار هستني و نا

نلدیک  با اختمال  روان  و مشکم  رفتماري ممرتب    
  .]11[ هستني

اجتمما   را بم  پمن     هاي مهار  1 و مر  كاليارال

                                                           
1- Milchson  
2- Matson & Boisjoli 
3 - Caladarella & Merrell 

مهار  رابط  با  -3از:  انيكني ك   بار دست  تقسی  م 
هماي  مهار  -1ميیریت  هاي خود مهار  -2همساالن  
 -1همماي ايا ممت و پیممروي   مهممار  -1تحصممیل   

هماي ارتبما  بما    ورزي. ب ي مهمار  هاي جرأ مهار 
جیمي از دیگمران  پیشمنهاد    همساالن شامل ت ریم  و تم 

دیگمران بم  بمازي یما برقمراري        د و  از كم  دادن
باشي. ب ي هاي رهبري م   شروع مکالم  و مهار ت امل
های  مانني كنتر  ود ميیریت  شامل مهار هاي خمهار 
قوا مي  مصمالح  در هنگمام مناسمب       پیمروي از  خل  

همماي پممذیرش انتقمماد و مشمماركت داشممت  در موق یممت
ي مستقل مانني انجمام  هاي مطال   ونا ون است. مهار 
  نظ  مطلو  داشت  و را  م ل تکالی   پیروي از دستو

در ب ممي يممور مناسممب تقاضمماي كممم  خواسممت   بمم 
 هماي  یرنمي. ب مي مهمار    تحصیل  قرار م هاي مهار 

ايا ت و پیروي شامل ايا ت از دسمتورا   پیمروي از   
دهم  مناسمب  و انجمام    قوا ي  مشاركت داشت   پاسمخ 

ورزي نیمل  هماي جمرأ   باشي و ب ي مهمار  تکالی  م 
شامل شروع مکالم   د و  از دیگمران بمراي برقمراري    

م رف  خود بم  دیگمران و ابمراز     ت امل  ا تماد ب  نفس 
 .]12[ احساسا  است

هاي اجتما   را ب  شش دسمت   مهار  1  ليشتای  
كننمي    هاي اجتما   آغماز مهار  -3كني: بنيي م يبق 
هاي مربمو   مهار -1هاي اجتما   پیشرفت  مهار  -2

هاي اجتما   مربو  مهار  -1ب  احساسا  و  واي  
 -6اسمترس   هاي مربمو  بم    مهار -1 ري ب  پرخاش
 .]13[ ریليهاي اجتما   يرحمهار 

هماي را بم  د    مهمار    بنيي دیگري فتح  قدر يب
هاي كمم  و غیر مهار  -3است: بنيي كرد يبق  تقسی 
داد و سمتي   -1آشنای  بما غریبم  و م ارفم      -2كمم  

شناسای  حقوق و رفتار قاي انم     -1ت ارفا  اجتما   
تقاضما   -6 داري از خمود و دیگمران  و قمير  ت ری  -1

انتقاد و انتقادپمذیري   -7كردن و رد تقاضاي غیر منطق  
كنتر  خشم  و   -9نحو  پرسیين سؤاال  خصوص   -8

درک تفمماو   -31كنممار آمممين بمما احسمماس تحقیممر  

                                                           
4-Goldestein  
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 .]7[ جرأت   پرخاشگري و ابراز وجودب 
پژهش  با هميف  در  3 لو هنل اسمیت دونا استازنسک 

 تکمیلمم   لمموم اجتممما   در برناممم  درسمم      ر دو»
  نتای  نشان داد ك  «آلبرتا: مروري مفهوم  هايدبیرستان

لبرتمما كمم  داراي آبرناممم  جيیممي مطال مما  اجتممما   
چون تأكیي بر شهرونيي  هویت و تحقی  و ها ه ویژ  

باشي ادام  یابي ك   ممو   هاي  ونا ون م درک دیي ا 
م اجتما    در صور  نیاز برخ  هاي  لوظ دور بر حف

 2 فریيم  .]1[ هاي آن تجيیي نظر و اصمح شوداز پیکر 
هاي زنمي    مهار  برنام  درس » هيف ادر پژوهش  ب

هماي  تغییر برنام نتیج   رفت ك  در   «در ميارس دولت 
هاي نیاز ب  مهار   درس  ميارس هايآموزش  و برنام 

اي  راهنممای  دور   كاركردي  همکاريچون زني   ه 
پیشرفت تحصیل   ت امل انسمان   آ ماه  اجتمما   و    

محتمواي  یونیسم    از نظر سازمان  .]14[ باشيم رواب  
بایي در بر  یرنمي  مموارد زیمر باشمي:     هاي درس  كتا 

هماي  بما روش  تقویت روحی  همکاري و تفاه   آشنای 
مشماركت در   پمذیري و    ایجاد حمس مسمئولیت  مطال  
م تقينممي كمم   1 لممویل و تیمممون  .]15[ري باشممي یمماد ی

هاي اجتما   در ميارس سبب محتواي آموزش  مهار 
شمود و  زان مم  آممو ساز دانمش هاي مشکلكاهش رفتار

هماي تفکمر كماهش مشمکم      افلایش نظم  و مهمار   
همماي آممموزان  بهبممود مهممار انطبمماق   رقابممت دانممش

روابم   اجتما    افلایش ارتبا  میمان فمردي و بهبمود    
هاي آموزش  و اجتما   فرا یران بر اثر آموزش مهار 

 اجتما   در كمس درس با ف الیت  روه  شي  اسمت 
هماي اجتمما   از   م تقي است ك  نهماد  1 موریش .]16[

هماي الزم را بمراي   جمل  آموزش و پژوهش بایي زمینم  
ا ضاي خود  در برقراري ارتبا  صحیح با محی  و افراد 

  امر ضرور  تربیت شهروني را بم  منللم    مهیا كنني. ای
پمذیري افمراد   كاركرد نظام آموزش  در فراینمي جام م   

دارني كم   ا مم م  1 میشل و  یبسون. ]4[ كنيافلون م 

                                                           
1- Dona Staszenski & Hans Smits 

2-Freedman 

3- Lewis & Timoty 
4- Morish  
5 - Mitchell & Gibson 

هماي دبیرسمتان   هماي پیشمرفت  ف الیمت   حت  در كشمور 
م طوف ب  مواد درس  است و از وظیفم  مهم  و خطیمر    

هماي  هما و كممس  امم  اني. برنرشي اجتما   غافل ماني 
همما رسممم  و شمميیياح بممر محممور بسممیاري از دبیرسممتان

هماي آموزشمگاه   تکلیم  و درس متمركمل     استانيارد
رشممي و تکامممل شخصمم  و اجتممما     اسممت و بمم   

 .]17[شود موزان توجه  نم آدانش

 هميف پژوهشم  بما   در   نصر اصفهان  و همکماران 
موزان در آهاي اجتما   مورد نیاز دانشهار جایگا  م»

هما نشمان   یافت   «هاي درس   موم  دور  متوسط كتا 
هماي  مموم  دور  متوسمط  بم      داد ك  محتواي كتا 

اسمت.   هاي اجتما   فمراوان و متنموع پرداختم    مهار 
هماي  مموم    هاي اجتما   ك  كتما  تری  مهار مه 

هاي مهار اني از ها پرداختني   بار دور  متوسط  ب  آن
همماي رک ارزشمهممار  د  درصممي( 21/21) ارتبمماي 
 12/36هاي خود ردان )مهار   (درصي 7/39اجتما   )

هاي ها و ارزشرهاي مقابل  و اصمح باومهار   (درصي
 89/31ورزي )هاي جرأ مهار   (درصي 13/32)غل  
(. درصي 9/ 6پذیري)مهار  مسئولیت و باالخر   (درصي

هما در حمي   با اشمار   اشار  نشي  یا محس  مهارت  ك  اص
پر كردن اوقا   اني از: مهار بسیار مختصر بود    بار 

مهممار  آشممنای  بمما قمموانی    (درصممي 71/2فراغممت )
 89/3یماب  ) درصي ( و مهمار  شمغل   38/2اجتما   )
 . ]6[ درصي(

بررسم   » هميف پژوهش  با در   یار ل  و همکاران
هماي درسم    هاي ارتباي  و اجتما   در كتما  مهار 
اجتمما   دور  راهنممای  تحصمیل  )تحلیمل      ت لیما 
 «برقراري ارتبا »ك  مهار   دهينتای  نشان م   «(محتوا

( و مهار  برقمراري ارتبما  بما    درصي 71بیش از بقی  )
( در محتمواي  درصمي  19جنس مخال  كمتمر از بقیم  )  

هماي  ان مهمار  اسمت. در میم  هما وجمود داشمت    كتا 
و « وق خود و دیگرانشناخت حق»ورزي  مهار  جرأ 
(  در درصمي  69« )ت ری  و تشمکر از دیگمران  » مهار 

« همکاري در جام م  »هاي همکاري  مهار  میان مهار 
 ود ردان   مهار مهاي خار مدر میان مه درصي(  11)
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 مي  مفهوم  مراحل اجراي تحلیل محتواي پژوهش .3نمودار 

 ]21[یمان و نوشادي منبع: ا
 
ان (  در میممدرصممي 11« )سممتقم  مممال  و م نممويا»

مایت و موافقمت  جلب ح»اي  مهار  هاي مقابل مهار 
هاي مربمو  بم    ( و در میان مهار درصي 11« )دیگران

 16« )یت قموانی  جام م   شناخت و ر ا»جام    مهار  
 . ]18[ انيهاي دیگر مطرح شي ز مهار ( بیش ادرصي

تحلیمل محتمواي   » هميف شم  بما   هپژودر    دهقان
اسماس  هاي ت لیمما  اجتمما   دور  ابتميای  بر   كتا 
  «ا   با توج  بم  دیمي ا  آموز ماران   هاي اجتممهار 
هماي اجتمما   در   میملان مهمار    ها نشان داد ك یافت 

ي متوسم  و  كتا  ت لیما  اجتمما   مجمو ماح در حم   
هماي   ت مياد و درصمي مقولم   متوس  ب  پایی  اسمت و  

تر از كتا  هاي اجتما   در كتا  پای  سوم بیشمهار 
 .]19[ باشيتر از كتا  پای  پنج  م پای  چهارم بیش

دادهمماي نظممام یکمم  از درون 3همماي درسمم كتمما 
آموزش  است ك  تشمخیص نقما  قمو  و ضم   آن     

هاي مهار با   شناخت از میلان اثر ذاري آن بر روي 

                                                           
1- Textbooks 

نجاي ك  اهياف مهارت  درس  از آشود. آموزان م دانش
هماي  تقویمت مهمار    -3انمي از:  اجتما    بار  لوم 

كسب توانمای  الزم بمراي ایجماد روابم       -2اجتما  ؛ 
كسمب توانمای  الزم    -1هاي متفاو ؛ اجتما   با  رو 

براي ایجماد ارتبما  مناسمب و ممؤثر بما مؤسسما  و       
  لموم هماي  بنمابرای   كتما    .هماي ممورد نیماز   سازمان

ك  ب  واسمط    جتما   داراي رویکردها و اهياف  استا
 دهي. ها  مهار  زني   اجتما   را آموزش م آن
 

 پژوهش سوال های
 لوم هاي هاي اجتما   در بی  كتا فراوان  مهار  -3

 ؟ب  چ  میلان است متوسط  دور  دوم اجتما  
هماي  در كتما  میلان توجم  بم  مهمار  اجتمما        -2

بم    چهارم متوسمط     دوم  سوم وشناس  ساجام  
 است؟ چ  انياز 

شناسم  سما  دوم  سموم و    هاي جام  آیا در كتا  -1
هماي  چهارم متوسمط  توجم  یکسمان  بم  مهمار      

 اجتما   شي  است؟

زیرمقول   هاي اصل   مقول  ت ری  تحلیل تئوري 

 ها

مثا  و قوا ي  زمان  ك  م رف  وریک  ئكردن ت فرمول  

 رمل ذاري جهت ایجاد مقول  ها استفاد  شوني

 

 رملبنيينامۀ رمقول  و ببازبین  

 نامۀ رمزبندی 

 درون مت كار پایان   

 

 نتای  تفسیر

 

 پایای  كنتر  جلئ 

 

 كنتر  كل  پایای 
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 روش پژوهش
هاي درس  ب  در ای  پژوهش ب  منظور بررس  كتا 

هماي اجتمما   از   هاي مهمار  لحا  پرداخت  ب  مقول 
 از اسمت   بمار   ل محتوا استفاد  شي. محتواشیو  تحلی
 و همماارزش همما مهممار  اصممو   مفمماهی   مجمو مم 
 تحقم   قصمي  و ریملان برنامم   سموي  از ك  های  رایش
 ايوسمیل   محتموا . شودم  سازمانيه  و انتخا  اهياف
 دلیمل  هممی  بم   و آیمي مم   شممار ب  اهياف تحق  براي

 انتظمار  ممورد  اهمياف  با آن هايویژ   است  ضروري
: 3هولسمت   ت ریم   براسماس . ]21[ باشمي  داشت  تناسب
 بما  ك  شودم   فت  تحقیقات  تکنی  هر ب  محتوا تحلیل
 مشمخص  خصوصمیا    ین  و منينظام ت یی  از استفاد 
. رودمم   كمار  بم   كمردن  استنتاج منظور ب  مت  در شي 
 بمر  ی نم   اسمت؛  محمور  پیمام  پژوهشم   2محتوا تحلیل
 بما  ول . دارد تمركل( محتوا) پیام نجشو س  یريانياز 
 تموان مم   بررس   ای  از آمي  دست ب  نتای  از استفاد 

 نیمل  پیام اثرا  و پیشین  دربار   یرينتیج  و استنبا  ب 
 .]22[ كرد اقيام

هاي درس  تاز  تألی  جام   پژوهش  محتواي كتا 
 لوم اجتما   دور  دوم متوسمط  )سما  دوم  سموم و    

)دوم متوسمط (:   3شناس  باشي. كتا  جام   چهارم( م
تألی  شي و ب  مبماحث  چمون    3189ای  كتا  در سا  

 لوم اجتما    جهمان اجتمما   و شمناخت اجتمما       
)سموم متوسمط (:    2شناس  پرداخت  است. كتا  جام  

تألی  شي و ب  مبماحث  چمون    3191ای  كتا  در سا  
و سیاسمت   جام   و فرهنگ  هویت و فرهنگ و قمير  

پرداخت  است.كتا   لوم اجتما   )چهمارم متوسمط (:   
تألی  شي و ب  مبماحث  چمون    3193ای  كتا  در سا  

هاي جهان  فرهنگ جهان   فرهنگ م اصر غر   چالش
 و جهان اسمم پرداخت  است.

براي بررس  مهار  اجتمما   جملم  و پمارا راف    
با توج   هاي مورد نظر ب   نوان نمون  انتخا  شي.كتا 
 یمري  ها ت یی  شي   نمون ك  نمون  براساس هيفب  ای 

                                                           
1- Holsti 
2 - Content Analysis 

 یري هيفمنمي اسمت و در ازاي آن واحمي    از نوع نمون 
 تحلیل پژوهش نیل جمل  و پارا راف در نظر  رفت  شي.

جهت انجام ای  پژوهش از چ  لیست تحلیل محتوا 
استفاد  شمي  اسمت. بمراي بررسم  میملان توجم  بم         

هماي  لموم   ا   در محتمواي كتما   هماي اجتمم  مهار 
همکمارانش از   بنميي نصراصمفهان  و  اجتما    از يبق 

هاي اجتما   استفاد  شي  است ك  شامل هفمت  مهار 
 باشي:مقول  و یکسري زیر مقول  ب  قرار زیر م 

هاي ارتباي   ك  شش زیمر مقولم  را شمامل    مهار  -3
؛ هاي غیر كمم هاي كمم ؛ مهار شود: مهار م 

هماي برقمراري   هاي برقراري ارتبا ؛ مهمار  مهار 
یمماب  و همماي دوسممتارتبمما  بمما غریبمم ؛ مهممار 

 هاي  سترش ت امم  اجتما  ؛مهار 

  ك  هشت زیر مقول  دارد: 1ورزيهاي جرئتمهار  -2
هماي  هاي مربو  ب  توانای  ن   فت ؛ مهمار  مهار 

بم   هاي مربمو   هاي خود؛ مهار مربو  ب  بیان نیاز
هماي بیمان   هاي خود و دیگران؛ مهار شناسای  نیاز

همماي همماي انتقمماد كممردن؛ مهممار خشمم ؛ مهممار 
هاي بیمان احساسما  و  قایمي    انتقادپذیري؛ مهار 

 هاي ت ری  و قيردان  از دیگران؛خود و مهار 
هاي مربو  بم  پمرورش حمس همکماري و     مهار  -1

را  پذیري و نوع دوست   ك  س  زیر مقولم  مسئولیت
هاي مربمو  بم  همکماري در    شود: مهار شامل م 

همماي مربممو  بمم  ميرسمم  و كمممس درس؛ مهممار 
هاي مربو  ب  همکماري  همکاري در منل  و مهار 

 اجتما  ؛ 

كم  سم  زیمر مقولم  دارد:      1هاي خود ردان مهار  -1
یماب   هاي هویتهاي مراقبت از خود؛ مهار مهار 

 هاي مطال  ؛و مهار 

هماي  هاي درک اجتما   و شناسمای  ارزش مهار  -1
هاي مربو  بم   جام   ك  دو زیر مقول  دارد: مهار 

هاي بم  مربمو  شناسمای     درک اجتما   و مهار 
 هاي جام  ؛ارزش

                                                           
3-Daring Lovement Skills 
4- Self- Managment 
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هاي مربو  ب  آشنای  با قموانی  اجتمما   و   مهار  -6
را استفاد  از خيما  اجتما   ك  سم  زیمر مقولم     

هماي مربمو  بم  ايا مت از     شود: مهار شامل م 
هاي مربمو   مقررا  ميرس  و كمس درس؛ مهار 
هاي مربو  بم   ب  ايا ت از مقررا  جام   و مهار 

 استفاد  از خيما  اجتما  ؛  

كم  سم  زیمر مقولم  دارد:      3ايهماي مقابلم   مهار  -7
هماي مربمو  بم  جلمب حمایمت دیگمران؛       مهار 
هماي دسمت  جم م ؛    بم  ورزش  هاي مربو مهار 
هاي آشنای  با روش حمل مسمائل اجتمما      مهار 

]6[. 
براي ت یی  و تأمی  روای  فهرست وارسم  تحلیمل   
محتمموا  از روش روایمم  محتمموای  و نظممر متخصصممان 
استفاد  شي؛ بيی  ترتیب ك  فرم اولی  تحلیل محتوا را از 

یار هاي اجتما   در اختهاي مهار لحا  توج  ب  مؤلف 
شناسم  و  لموم تربیتم  قمرار     پن  نفر از اساتیي جام  

 ها قرار  رفت. بنيي مورد تأییي آن رفت و ای  مقول 
ي تحلیل محتموا  بایسمت    براي برآورد پایای  سیاه 

تحلیل محتواي ی  مت  یا برنام  توس  دو یا چنمي نفمر   
 ر انجام شود؛ بيی  منظور ی  كارشمناس ارشمي   تحلیل

 مري  موزش  و ی  كارشناس ارشي پژوهشتحقیقا  آ
هماي  هماي مهمار    لوم اجتما   با اسمتفاد  از سمیاه   
هاي جام م  شناسم    اجتما   كار تحلیل محتواي كتا 

چهارم )پیش دانشگاه ( متوسط  انجام شي  دوم  سوم و
/ . 83ك  مقيار ضریب همبستگ  بی  دو تحلیل مسمتقل  

 بود  است. 
 

 هایافته
هماي  فراوان  مهار  اول پژوهش:بررسی پرسش  ●

هاي  لوم اجتما   مقطع متوسط  اجتما   در بی  كتا 
  ب  چ  میلان است؟

شناسم  سما    نتای  نمودار نشان داد در كتا  جام  
ي مهار  اجتمما    دوم دبیرستان از مجموع هفت مؤلف 

                                                           
1- Coping Skills 

درصي و مهمار    6/11هاي درک اجتما   با ب  مهار 
تمری  توجم  و بم     رصمي بمیش  د 27/27ورزي با جرئت

 23/3مهار  خود ردان  و مهار  ب  قوانی  اجتما   با 
 (.2تری  توج  شي  است )نمودار درصي ك 

 سما   شناسم  جام   كتا  در نتای  نمودار نشان داد
 اجتما   مهار  يمؤلف  هفت مجموع از دبیرستان سوم
 مهار  و درصي 11/11 با اجتما   درک هايمهار  ب 

 و بم   توجم    تمری  بمیش  درصمي  67/27 با ردان خود 
 قموانی   بم   مهمار   و درصمي  13/3ارتباي  با  مهار 
اسمت   تمری  توجم  شمي    كم   درصي 89/1 با اجتما  
 .(1)نمودار 

 سما   شناسم  جام   كتا  در نتای  نمودار نشان داد
 هفمت  مجمموع  از دانشمگاه ( چهارم دبیرسمتان )پمیش  

 اجتمما    درک هاير مها ب  اجتما   مهار  يمؤلف 
درصي  11/31 با ورزيجرئت مهار  و درصي 61/67 با

 و درصمي  11/3 بما  ارتباي  مهار  ب  و توج  تری بیش
 توج  كمتری  درصي 79/1 با اجتما   قوانی  ب  مهار 
  .(1است )نمودار  شي 

میملان توجم  بم      بررسی پرسش دوم پژژوهش:  ●
س  سما  دوم   شناهاي جام  مهار  اجتما   در كتا 

 سوم و چهارم متوسط  ب  چ  انياز  است؟
تمری  توجم  بم  مهمار      دهمي بمیش  نتای  نشان م 

اجتما   در كتا   لوم اجتما   چهمارم متوسمط  بما    
شناسم   تری  توج  در كتا  جام م  درصي و ك  19/91

درصي شي  است. در مجمو   سم    1/71دوم متوسط  با 
مهمار  اجتمما     درصي( بم    9/81واحي ) 618كتا  

تری  توج  ب  واحي غیمر  چنی  بیشتوج  شي  است. ه 
شناسم  دوم متوسمط  بما    مهار  اجتما   كتا  جام  

تری  توج  ب  واحي غیر اجتما   بم   درصي و ك  1/21
درصي شي  اسمت   6/1 لوم اجتما   چهارم متوسط  با 

درصمي( بم     3/31واحي ) 318و در مجمو   س  كتا  
 (.3جتما   توج  شي  است )جيو  غیر مهار  ا

واحمي   766دهمي  از مجمموع   چنی  نتای  نشمان مم   ه 
درصمي بم  مهارتهماي     9/81)پارا راف( بم  میملان   

 اجتما   در مجموع س  كتا  توج  شي  است ك   
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  82/11ها    و شناسای  ارزشدرک اجتمااز ای  میلان 
درصمي    87/33درصي  خود ردان   11/31ورزي جرئت

درصمي    9/1  همکاري و مسئولیت 1/6اي مهار  مقابل 
و مهممار  شممناخت قمموانی  و  11/1مهممار  ارتبمماي  
 3/31درصي اختصما  دارد. و   78/1خيما  اجتما   

هاي اجتما   توج  شي  اسمت  درصي نیل ب  غیر مهار 
 (.2و  )جي
هاي مهمار   ب  مولف  بررس  پرسش سوم پژوهش ●

شناسم  دور  دبیرسمتان   هاي جام م  اجتما   در كتا 
 توج  یکسان  شي  است؟

دو نشان دادد كم  تفماو    چنی  نتای  آزمون خ ه 
 99 ايمینمان  سمطح  ( در=10111sig =  6DFم نماداري ) 

هماي  هاي مهمار  اجتمما   در كتما    بی  مؤلف  صيم
شناسم  دور  دوم متوسمط  )سما  دوم  سموم و      ام ج

هماي  چهارم( وجود دارد  ی ن  توج  یکسان  ب  مؤلفم  
 (.1ها نشي  است )جيو  مهار  اجتما   در ای  كتا 

 
 

  لوم اجتما   دور  دوم متوسط هاي اجتما   و غیر مهار  اجتما   در كتا   فراوان  و درصي فراوان  مهار  .3جيو  
جمع واحد تحلیل  لیپایه تحصی

 مهارت اجتماعی
درصد واحد تحلیل 

 مهارت اجتماعی
جمع واحد تحلیل 

 غیرمهارت اجتماعی
درصد واحد تحلیل 
 غیر مهارت اجتماعی

 جمع

 درصد دادتع

 311 221 1/21 11 1/71 361 دوم
 311 261 31/31 11 81/81 221 سوم

 311 282 6/1 31 19/91 269 چهارم

 311 766 3/31 318 9/81 618 کل

 
 
 
 

 هاي  لوم اجتما   دور  دوم متوسط اجتما   و غیر مهار  اجتما   در كتا   هاي مهار فراوان  و درصي مؤلف  .2جيو  
                      فراوانی                                                                                      مشاهده شدهفراوانی درصد فراوانی

 مؤلفه ها             

6/1  های ارتباطیمهارت 28 

11/31  های جرئت ورزیمهارت 311 

9/1  های همکاری و مسؤلیت پذیریمهارت 18 

87/33  های خود گردانیمهارت 93 

82/11  هاهای درک اجتماعی و شناسایی ارزشمهارت 113 

78/1  و خدمات اجتماعی های مربوط به قوانینمهارت 6 

1/6  ایهای مقابلهمهارت 13 

9/81  های مهارت اجتماعیجمع مؤلفه 618 

3/31  واحد تحلیل غیر مهارت اجتماعی 318 

 کل  جمع 766 311
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 شناس هاي جام  هاي مهار  اجتما   در مجمو   كتا دو براي بررس  تفاو  مؤلف . نتای  آزمون خ 1جيو  
 دور  دوم متوسط  

                                                            فراوانی                                                   شناسی سال دومجامعه شناسی سال سومجامعه شناسی سال چهارمجامعه
 

 مؤلفه ها 
فراوانی 

 وردم
 انتظار

فراوانی 
شاهده م

 شده

فراوانی 
 وردم

 انتظار

ی فراوان
شاهده م

 شده

فراوانی 
 وردم

 انتظار

فراوانی 
شاهده م

 شده

1/18  1 12 1 6/21  های ارتباطیمهارت 23 

1/18  28 12 11 6/21  های جرئت ورزیمهارت 11 

1/18  32 12 32 6/21  های همکاری و مسؤلیت پذیریمهارت 31 

1/18  27 12 62 6/21  های خود گردانیمهارت 2 

1/18  382 12 312 6/21  76 هژژای درک اجتمژژاعی و شناسژژایی مهژژارت 
 هاارزش

1/18  2 12 2 6/21 های مربوط بژه قژوانین و خژدمات    مهارت 2 
 اجتماعی

1/18  31 12 31 6/21  ایهای مقابلهمهارت 31 

 جمع 361 - 221 - 269 -

111 /1P=         6 DF=                 11/317=2x              16/219=2x               7/613 =2x  

 
 گیریبحث و نتیجه

ویژ  در ميارس  كتا  در نظام آموزش  كشور ما ب 
اي است ك  بیش هاي اساس  ميرس درس  یک  ازمؤلف 

حتم   واممل    آمموز  م لم  و  درصي رفتار دانش 91از 
ریملي   ميیریت ميرس  وابست  ب  آن است. ممثمح برنامم   

س درس بم   یاب  در م ل  در كمروش تيریس و ارزش
نحمو     یري وابست  ب  نوع  ساختار  حج  ومیلان چش 

بما توجم  بم     . ]17[تيوی  محتواي كتا  درس  اسمت  
هاي  لوم اجتما   اینک  بخش ا ظم  از محتواي كتا 

دور  دوم متوسط  ب  مهمار  اجتمما   پرداختم  شمي      
ریلي مناسب و بکار یري تواني با ی  برنام آموز ار م 
محوري در جهت تقویمت ایم     یاد یرني  روش تيریس

  ام بردارد. هامهار 
دهي ها نشان م در كل نتای  ب  دست آمي  از نمودار

هما  اجتما   ك  در ای  كتا  هاي مهار تری  مؤلف مه 
درک اجتما   و  ب  آن پرداخت  شي    بارتني از: مهار 

همما  مهممار   خممود ردان  و مهممار  شناسممای  ارزش
هما از جملم   مهمار     ورزي و ب  دیگمر مهمار   جرئت
پمذیري   اي  مهار  همکماري و حمس مسمئوایت   مقابل 

مهار  ارتباي  و مهار  آشنای  بما قموانی  اجتمما      
 3تر توج  شي  است. ای  در حال  است كم  مورینمو  ك 

آشنای  با قوانی  اجتما   و مهار   م تقي است  مهار 
 انمي هماي اجتمما    مهار  هاياي مهمتری  مؤلف مقابل 

ها در محتمواي  ای  در حال  است ك  ب  ای  مؤلف . ]23[
 هاي  لوم اجتما   توجه  كاف  نشي  است.كتا 

درس   لموم اجتمما   دور     هايدر مجمو   كتا 
درصي بم  مهارتهماي    9/81دوم متوسط  ایران  ب  میلان 

اجتما   توجم  شمي  اسمت كم  از ایم  میملان درک       
  جرئمت ورزي  82/11هما  و شناسمای  ارزش  اجتما  

درصممي  مهممار   87/33درصممي  خممود ردان   11/31
مهار  درصي   9/1  همکاري و مسئولیت  1/6اي مقابل 

و مهممار  شممناخت قمموانی  و خمميما   11/1ارتبمماي  
درصمي اختصما  دارد. یافتم  تحقیم       78/1اجتما   
و  میلان توج  ب  ب ي درک اجتمما   سازد ك  آشکار م 

هاسمت  در  تر از  دیگمر مهمار   ها بیششناسای  ارزش
اسمت   صورت  ك  آموزش مهار  اجتما   مسمتللم آن 

آموز در فرآیني یاد یري ف ا  باشي و در نتیجم   ك  دانش

                                                           
1- Morino 
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مهمار  اجتمما   كم  جنبم       هماي دیگمر  بایي ب  مولف 
رسي كم   نظر م تري شود. ب توج  بیش تري دارني مل 

كم  در  رغم  ایم   نبمود  و  لم    چنی  اممري تصمادف   
  «تحلیمل كنیمي  »های  ماننمي  مورد نظر ف الیت هايا تك
مقایسم   »و « بینيیشمیي »  «كنیمي تحقیم   »  «تمری  كنیي»

نیل وجود دارد  اما دیمي ا  غالمب كتما   لموم     « كردن
اجتمما   دور  دوم متوسمط  ایمران دیمي ا  اجتمما        

دیمي ا    )انتقا  فرهنگ ( است ك  در چهارچو  ایم   
هما و  هما  سمنت  ي ميرس  انتقا  یما القماي ارزش  وظیف 

آموزان ي جام   ب  دانشوسیل اخمقیا  پذیرفت  شي  ب 
  است. در حال  ك  الزمم  آمموزش مهمار  اجتمما      

ني یاد یري است. ب  یآموزان در فراِمشاركت ف ا  دانش
هماي اجتمما     ب  ب ي  مل  مهمار  بهتر  همی  جهت 
      تري شود.توج  بیش

هماي  لموم   تموان  فمت كم  كتما     م در مجموع 
هماي  جنبم    اجتما   تحلیل شي  در پمژوهش اخیمر بم   

توج  شي  است   فراوان ( 618)با هاي اجتما   مهار 
دانشمگاه ( بما   شناس  سا  چهارم )پیشك  سه  جام  

شناس  سما   تر از جام  بیشدرصي(  13)فراوان   269
ی  ی  روا  منطقم  اسمت كم  بما     ا سوم و دوم است.

امما از   رود افلایش س  میلان كسب مهار  بماالتر مم   
در سا  چهارم متوسط   خود را آموزان دانشك   آنجاي

تمری  توجم  بم  كسمب     ك   كننيبراي كنکور آماد  م 
مهار  دارني پس بهتر است ب  مهار  اجتما   در سا  

تمري    بمیش توجم تر و مقايع پاییی دوم و سوم متوسط  
 شود. 
نشمان  دو از آزمون خ چنی  نتای  ب  دست آمي  ه 
هاي مهار  اجتمما   در  توج  یکسان  ب  مؤلف دهي م 

)سا  دوم  سوم و  هاي  لوم اجتما  كتا هیچ ی  از 
نشي  است. ك  ای  خود مان   بر سمر   چهارم( دبیرستان

هماي  جانبم  مهمار   آموزان براي كسمب همم   را  دانش
تای  تحقی  یار ل  و همکاران . ك  با نباشيم ما   اجت
 (3188)دهقان    ]6[ (3181) اصفهان نصر  ]18[(3186)
( 2111) و فریميم   ]17[ (3171) میشل و  یبسون  ]19[
هماي  ك  م تقيني ك  محتواي كتب از لحا  مهار ، ]14[

بایمي محتمواي درسم     و  باشمي قابل قبو  نم اجتما   

 اساس  صور   یرد  همسو اسمت.  ظرتجيیي ن هاكتا 
 از اجتمما     لوم هايكتا   فت توانم  نظر ای  از و

 یما  اجتمما    هماي مهار تمام  اب اد  داشت  بر در نظر
 هامهار  ای  ت می  و توس   یاد یري  براي سازيزمین 
 .هستني متوسط  حي در

همميف اصممل  آممموزش كممم  بمم  از آنجمماي كمم  
هماي مختلم    ذیري بما محمی   پآموزان در سازشدانش

همماي درسمم  زنمي   اسممت  در نتیجمم  تميوی  برناممم   
آمموزان  هاي اجتما   كاربردي  براي كلی  دانشمهار 

توجمم  بم  آممموزش هممم  جانبمم   ضمروري ممم  باشممي.  
هما در  هاي اجتما   از اختمال  و ناسماز اري مهار 
آموزان پیشگیري و در نتیج  كیفیت زني   آنان را دانش
تواني ب  غن  هاي زیر م در پایان پیشنهاد .یابياء م ارتق

هماي  هماي درسم  و ف الیمت   تر ساخت  محتواي كتما  
 هاي اجتما   كم  كني.ميرس  از جهت مهار 

هماي  در كممس هماي  روهم    تأكیي بر انجام ف الیت ●
هماي  آموزان در پمروه  درس و مشاركت دادن دانش

 جم   
هماي اجتمما   و   مهار هاي آموزش بر لاري دور  ●

آمموزان بمراي دبیمران و    نحو  انتقما  آن بم  دانمش   
 انيركاران مسائل پرورش  و آموزش  دست

هماي  هاي درس  و  نجانمين مهمار   كتا بازنگري  ●
 ها آموزان در آناجتما   ضروري دانش

سازي جهت  يم تأكیمي صمرف بمر محتمواي     فرهنگ ●
رشميي  آموزش  مميارس و تأكیمي بمر همم  اب ماد      

 .آموزاندانش
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دهقمان   مرضمی ؛ حسمین  نسمب  سمیي داوود و حسمی        . 1
بررس  سیر  پیامبر ا ظم  ) ( در برنامم    » ؛(3191پور)

درسمم  ت لیممما  اجتممما   دور  ابتمميای  و راهنمممای  
هاي زني    از منظر دبیمران و  تحصیل  بر اساس مهار 

هماي    فصلنام  نموآوري «تحلیل محتواي كتب فوق الذكر
 .12تا  8  صص 11آموزش   ش

هاي اجتما   و دانش آموزان  مهار » ؛(3191)فروغ پاشا . 1
  دور  «رشي آمموزش و پمرورش   فصلنام  ي شغل  آیني 
 .39تا  33  صص 1  ش 31

ميحسم ؛ ابوالقاسمم     حبیب   حمميا...؛ پرداختچم   مح  . 1
بررس  جو یماد یري  »(؛ 3192محمود و قهرمان  محمي )

دو   «محوري ميرس  و ارتبا  آن با اثمر بخشم  ميرسم    
هاي آموزش و یاد یري  سا  بیست   ش فصلنام  پژوهش

  .338تا  313  صص 1

زاد   ممری  و فتحم     نصر اصفهان   احمي رضما؛ فماتح   . 6
هاي اجتما   مورد نیماز  ر جایگا  مها» ؛(3181) فايم 

همماي درسمم   ممموم  دور  دانممش آممموزان  در كتمما 
 .61تا  19  صص 9  دانشور رفتار    ش«متوسط 

هماي نقمي و بررسم     روش» ؛(3181فتح  آذر  اسمکنير ) . 7
  فصلنام  پژوهش در مسائل ت لی  «هاي درس   لومكتا 

 .36تا  31و تربیت  صص  

هماي  كتا »؛ (3181ن  زینت )صفوي زاد   نسری  و شیرا. 8
هماي اجتمما   زنمي      درس   لوم اجتما   و مهار 

تا  17  صص11رشي آموزش  لوم اجتما    ش    «نوی 
62. 

هاي هاي اجتما   و ویژ  مهار  ؛(3183رهبري  باب  ). 9
 آن  تهران: انتشار  سمم.

تأثیر یاد یري مشاركت  بر » ؛(3186كرامت   محمي رضا ). 31
  «هاي اجتما   و پیشرفت تحصیل  ریاضم  مهار  رشي

تا  19  صص 71شناس  و  لوم تربیت   ش روانفصلنام  
19. 

11. Matson, J.L.,Boisjoli, J. A. (2008). Cutoff Scores 
for the Matson Evaluation of Social Skills for 
Individuals with Severe Retardation for Adults 
with Intellectual Disability. Behavior 
Modification, 32, 1, 109-120. 

12. Caladarella, P & Merrell, K w (1997). Common 
Dimensions of Social Skills of Childern and 
Adolesecent: A Taxonomy Of positive Behavior, 
School Psychology Review, Vol 26, No 2. 

13. Goldestein, A. J. (1996). Psychological Skill 
Trianing, Elmsford,Ny: Pergamon Press. 

14. Soleymanpour, J. Ghafari Mojalaj, M.Delfani, H 
(2013). Evalution of the Content of Life Skills 
Book and in Secondary School Baswd on Merrill 
instraction theory, Journal of Applied and Basic 
Sciences, Vol, 3:2548-2555. 

هماي زنمي      برنام  آموزش مهمار   ؛(2111یونیس  ). 31
 .undpالملل  جهان    سلب  و مردیها  دفتر موسس  بی 

16. Lewis - Timoty-J.Sugai - George,Colvin –
Geaff.(1998) Reducing problem behavior 
through a scool – wide system of affective 
behavioral support: Investigation of a scool – 
wide Social skill, training program and a 
contextual intervention. Scool.psychology – 
Reviem.vol727, N. 3. 446-59.  

مبان  مشاور  و راهنمای   باقر  ؛(3171میشل و  یبسون ). 37
 ثنای   تهران: انتشارا  ب ثت.

 ل  جواد؛ شواخ    لیرضا و  ریض   فروغ السادا  یار. 38
هماي ارتبماي  و اجتمما   در    بررس  مهار » ؛(3186)

هماي درسم  ت لیمما  اجتمما   دور  راهنممای       كتا 
  91ت لی  و تربیت  شفصلنام    «تحصیل  )تحلیل محتوا(

 .223تا  392صص 

هماي  تحلیمل محتمواي كتما    » ؛(3188دهقان   مرضمی ) . 39
هماي  ت لیما  اجتما   دور  ابتيای  بر اسماس مهمار   

  فصلنام  نوآوري «اجتما   با توج  ب  دیي ا  آموز اران
 .318تا  321  صص 13آموزش   ش 

تحلیل » ؛(3191ایمان  محميتق  و نوشادي  محميرضا ). 21
 .11تا  31  صص 8پژوهش  ش فصلنام    «محتواي كیف 

اصممل  در پممرورش و  اهمياف »؛ (3186ملکم   حسمم  ) . 23
نموآوري آموزشم   ش    فصلنام   «آموزش تفکر انتقادي

 .318تا  91  صص  39

روش تحلیمل محتموا    ؛(3189رضما ) محميي مهر  غممم . 22
)راهنماي  مل  تحقی (  تهران   نشر  نجین   لوم انسان  

 دانش نگار. –

 شناسم  رشمي   مبمان  روان ؛(3181) بميال  آبادي شفیع. 21
 ركت سهام  چهر.نتشارا  شتهران  ا

 


