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Abstract: The purpose of this study is to design
and authenticate the curriculum model of training
interpersonal and social skills in the second
elementary school. Different methods were used to
meet different stages of the research: Qualitative
(content analysis with summary and deductive
approach) and quantitative (descriptive survey).
During the curriculum design phase, 20 primary
school teachers and 18 university professors were
interviewed. In addition, in order to determine the
validity of the designed curriculum model, the
model was examined by 26 experts in the field of
curriculum planning in the form of a questionnaire.
After identifying the components of interpersonal
and
social
communication
skills,
the
communication problems of primary school
students, and the results of content analysis of the
text of the national curriculum document, a
curriculum template was designed and validated.
As a result, a valid curriculum model for teaching
interpersonal and social communication skills for
primary school students was designed. The model
has 14 main core skills, 38 minor sub-core skills
and 137 communication sub-skills as curriculum
objectives, and 46 characteristics for content. The
curriculum consists of 9 teaching methods and 18
characteristics for evaluation methods.
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 هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباريابی الگوی برنامه:چکیده
درسی آموزش مهارتهای روابط بین فردی و اجتماعی در دوره
 در اين پژوهش از روش آمیخته (کمی و.دوم ابتدايی میباشد
18  نفر از معلمان و20  با، در مرحله طراحی.کیفی) استفاده شد
 جهت تعیین.نفر از اساتید دانشگاهی مصاحبه صورت گرفت
26  الگوی طراحی شده در قالب پرسشنامه ای در اختیار،اعتبار
 پس از شناسايی.متخصص حوزه برنامهريزی درسی قرار گرفت

- شناسايی مشکالت ارتباطی دانش،مولفههای مهارتهای ارتباطی
آموزان و نتايج تحلیل محتوای سند برنامه درسی ملی؛ الگوی
 حاصل اين پژوهش.برنامه درسی طراحی و اعتباريابی شد
طراحی الگوی برنامه درسی معتبری جهت آموزش مهارتهای
ارتباط بین فردی و اجتماعی برای دانشآموزان دوره دوم ابتدايی
 مهارت محوری38 ، مهارت محوری اصلی14 بود که دارای
 مشخصه46 ، خرده مهارت ارتباطی به عنوان اهداف137 فرعی و
 مشخصه برای روش های18  روش تدريس و9 ،برای محتوا
.ارزشیابی برنامه درسی میشد
 مهارتهای، اعتباريابی الگو، طراحی برنامه درسی:کلیدواژهها
 دوره دوم ابتدايی، روابط بین فردی و اجتماعی،ارتباطی

)، دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبايی (نويسنده مسئول.1
 دانشگاه عالمه طباطبايی، استاد تمام گروه مطالعات برنامه درسی.2
 دانشگاه عالمه طباطبايی، گروه روان شناسی بالینی، استاد تمام.3
 ايران، بندرعباس، استاد تمام گروه علوم تربیتی دانشگاه هرمزگان.4
 دانشگاه عالمه طباطبايی، دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی.5
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مقدمه
زندگی دارای فراز و نشیبها و موقعیتهای انسانی و غیرانسانی چالشبرانگیزی است و نحوه
مواجهه با اين موقعیتها ،مهارتهای خاص خود را میطلبد؛ مهارتهايی که به اندازهی ساير
موضوعات دانشی از اهمیت بااليی برخوردار هستند و کمتوجهی به آنها خسارت جبران-
ناپذيری در زندگی فردی و جمعی به جا میگذارد .اين مهارتها که با عنوان "مهارتهای
زندگی" شناخته میشوند ،در قالب برنامهای توسط سازمان بهداشت جهانی مورد آموزش قرار
گرفتند .هدف از اين برنامه افزايش توانايیهای روانی – اجتماعی کودکان و نوجوانان بود،
برای اين که بتوانند با مقتضیات و مسايل و دشواریهای زندگی ،سازگارانه برخورد کنند (کرد
نوقابی و پاشا شريفی .)1384 ،بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهانی ،مهارتهای زندگی
توانايی هايی برای سازگاری و ارائه رفتار مثبت هستند که به فرد در کسب موفقیت و کامیابی
در زندگی و مقابله موثر با تقاضاها و چالشهای روزمره خود ياری میرسانند (بابادی،
مشکانی .)1390،در میان مهارتهای زندگی ،مهارت روابط بین فردی و اجتماعی به عنوان
يکی از مهارتهای مجزا و اساسی اشاره شده است .منظور از روابط موثر 1که در متون علمی
از آن به روابط اجتماعی نیز ياد شده ،به اين معنا است که ما قادر هستیم خودمان را به شکل
کالمی يا غیرکالمی به گونهای که مناسب فرهنگ و موقعیتمان باشد بیان کنیم .اين تعريف به
معنای توانمند شدن برای بیان نظرات ،تمايالت ،ترسها و نیازهايمان میباشد و يا ممکن است
به معنای توانمند شدن برای درخواست کمک کردن و پیشنهاد دادن در زمان مورد نیاز باشد.
در مقابل مهارت-های روابط بین فردی 2به ما کمک میکند تا به شکل مثبتی با مردمی که با ما
در تعامل هستند ،ارتباط برقرار کنیم .ممکن است به معنای توانمند شدن برای ايجاد يا حفظ
روابط دوستانه باشد که برای بهزيستی اجتماعی و روانی ما بسیار مهم است؛ يا ممکن است به
معنای حفظ ارتباط با اعضای خانواده باشد که منبع مهم حمايت اجتماعی است .همچنین
ممکن است به معنای توانمند شدن برای به پايان رساندن يک رابطه به طور سازنده باشد (بیرل
ويسن ،3اورلی ،1ايوانس 2و همکاران .)1997 ،در سراسر کشورهای مختلف ،مربیان علوم و
1. Effective communication
2. Interpersonal relationship skills
3. Birrell Weisen
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سازمانها به صراحت مهارتهای ارتباطی را به عنوان يک شايستگی الزم برای سواد علمی در
قرن  21شناسايی کردهاند .برای مثال "همکاری" به عنوان مهارتهای قرن بیست و يکم در
اياالت متحده آمريکا بر توانايی بیان نظرات و افکار در يک سری قالبها و زمینهها به عنوان
بخش مهم سواد علمی تاکید شده است (چانگ ،3يو ،4کیم 5و همکاران .)2016 ،به اعتقاد
بولتون )2008( 6مهارتهای اجتماعی -ارتباطی در بسیاری از زمینههای عملکردی در زندگی
يک فرد نقش دارد مانند عملکرد تحصیلی و شغلی مناسب ،عزتنفس باال و میزان و کیفیت
شاد بودن ،سازگاری با محیط و رضايت از زندگی (شريعت باقری ،نیک پور .)1397 ،ديبو 7و
پرينز 8نیز ( )2006علت اساسی بروز مشکالت اجتماعی را عملکرد ناکافی رفتارهای اجتماعی
مانند تعامل با گروه همگنان در نظر گرفتهاند (دهباشی ،اصلی پور و کافی .)1394 ،نقص در
مهارتها و صالحیتهای اجتماعی ،نقش مهمی در توسعه و بقا بسیاری از اختالالت رفتاری
و احساسی کودکان و نوجوانان دارد (اسپنس .)2003 ،9مک کالم 10و براکن ،)1993( 11در
پژوهش خود اشاره میکنند :دانشآموزانی که روابط ناسالم را نشان میدهند در معرض خطر
مشکالت آينده در زندگی هستند مانند :حذف از مدارس ،ارتکاب جرم ،ناسازگاری زناشويی.
در پژوهشهای ديگر نیز ،فقدان مهارتهای ارتباطی به عنوان عوامل خطرساز در نوجوانی نام
برده شده است (نجفی ،بیگدلی ،دهشیری و همکاران .)1392 ،نتايج پژوهش باباپور ()1387
نشان میدهد آموزش مهارتهای ارتباطی بر شیوههای حل مسالهی دانشآموزان ،موثر است.
در پژوهش احمدی و همکاران ( )1392مهارتهای ارتباطی که شامل :مهارتهای آشنايی با
ارتباط ،پل ها و موانع ارتباطی ،انتخاب دقیق کلمات ،خوب گوش دادن ،قاطعیت در رفتار ،بیان
نظر خود و نه گفتن میشد ،به دانشآموزان دختر مقطع متوسطه آموزش داده شد .نتايج حاکی

1. Orley
2. Evans
3. Chung
4. Yoo
5 Kim
6. Bolton
7. DE boo
8. Prins
9. Spence
10. McCallum
11. Bracken
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از موثر بودن آموزش مهارتهای ارتباطی در بهبود باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان بوده است .قبادپور و تاجری ( )1395در پژوهش خود نشان دادند آموزش
مهارتهای زندگی از جمله مهارتهای ارتباطی در پسآزمون باعث افزايش نمرات سازگاری
اجتماعی کودکان کار شده است .قاسمزاده و عبداهللپور ( )1395نیز در پژوهش خود نشان
دادند که آموزش مهارتهای ارتباطی به دانشآموزان دوره ابتدايی موجب کاهش پرخاشگری
و خشم دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه شده است .اين پژوهشگران در
پژوهش خود پیشنهاد میدهند که آموزش مهارتهای ارتباطی در مدارس مورد توجه قرار
گیرد.
نتايج پژوهشهای صورت گرفته حاکی از اهمیت آموزش مهارتهای ارتباطی و تأثیرات
مثبت آن بر فرد است .فقدان اين مهارت بر جنبههای زندگی شخصی و اجتماعی فرد تأثیرات
منفی کوتاه مدت و بلند مدت به جا میگذارد .به دلیل اهمیت مهارتهای ارتباطی ،لزوم
طراحی برنامه درسی آموزش مهارتهای ارتباط بین فردی و اجتماعی آشکار میشود.
برنامهای که تمام مولفههای مهارتهای ارتباط بین فردی اجتماعی را دربرگیرد ،مبتنی بر
مشکالت ارتباط بین فردی و اجتماعی دانشآموزان باشد و شرايط مطلوب را در نظر گیرد.
برنامهای که تمام عناصر آن به طور هماهنگ و يکپارچه در راستای تحقق آموزش مهارتهای
ارتباط بین فردی و اجتماعی دانشآموزان باشد .چنین برنامه درسی بايد از ديدگاه متخصصان
برنامه درسی دارای اعتبار باشد.
زمان آموزش مهارتهای ارتباطی نیز اهمیت خاصی دارد .هر چند آموزش اين مهارتها از
دوران کودکی اول در خانواده آغاز میشود اما آموزش رسمی آن در دوران کودکی دوم و در
مدارس ابتدايی آغاز میگردد .بديهی است که دوره دبستان نقش تعیینکنندهای در پرورش و
تقويت مهارتهای ارتباطی و اجتماعی دارد .چرا که اين مقطع آغازی بر حضور کودک در
اجتماع و جدا شدن وی از خانواده است (ساالری ،زارع زردينی ،طاق داری و همکاران،
 .)1394از طرفی به دلیل ويژگیهای خاص دانشآموزان دوره ابتدايی ،از جمله منعطف بودن
و تأثیرپذيری دانشآموزان و دوام يادگیریهايشان در اين دوره؛ زمان مناسبی برای آموزش
مهارتهای ارتباطی و پیشگیری از بروز مشکالت اجتماعی است .اين مقاله بر دوره دوم
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ابتدايی تمرکز يافته است .دوره دوم ابتدايی شامل پايههای تحصیلی چهارم ،پنجم و ششم
ابتدايی است .علت انتخاب دوره دوم ابتدايی اين است که دانشآموزان دوره دوم نسبت به
دانشآموزان دوره اول با توجه به تجربه زيسته خود در مدرسه و رعايت قوانین اجتماعی
تعیین شده در مدرسه ،سطح رشديافتگی و نظم پذيری ،آمادگی و توانمندی بیشتری برای
کسب انواع مهارتهای روابط بین فردی و اجتماعی را دارند .از طرفی دامنه ارتباط آن ها
وسیعتر و شامل تشکیل گروه نیز میشود .با توجه به آن چه گفته شد ،اين سوال پژوهشی
مطرح میگردد که الگوی برنامه درسی معتبر جهت آموزش مهارتهای ارتباط بین فردی و
اجتماعی در دوره دوم ابتدايی کدام است؟
روششناسی پژوهش
از آنجا که اين پژوهش درصدد طراحی الگوی برنامه درسی آموزش مهارتهای ارتباط بین
فردی و اجتماعی دانشآموزان است و نتیجه آن در طراحی برنامههای درسی و تعیین محتوای
آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد ،از نظر هدف از نوع کاربردی است و با توجه به روش-
های مورد استفاده ،نوعی روش آمیخته از نوع اکتشافی محسوب میگردد به طوری که پس از
طراحی الگوی برنامه درسی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،به اعتباريابی الگوی
برنامه درسی طراحی شده با استفاده از روش کمی (توصیفی – پیمايشی) پرداخته است .به
منظور طراحی الگوی برنامه درسی (تعیین اهداف ،ويژگیهای محتوا ،روشهای تدريس و
روشهای ارزشیابی) از سه منبع :نتايج تحلیل متن مصاحبه با معلمان ،متن مصاحبه با اساتید
دانشگاهی و نیز سند برنامه درسی ملی استفاده شد .در شکل زير مراحل پژوهش و منابع
کسب اطالعات در هر مرحله مشخص شده است.
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شکل  .1مراحل پژوهشی و منابع کسب اطالعات

برای شناسايی مولفههای مهارت ارتباط بین فردی و اجتماعی و نیز شناسايی مشکالت
ارتباطی دانش آموزان ،با معلمان دوره دوم ابتدايی ،مصاحبه به عمل آمد .معلمان يکی از
نزديکترين و بهترين اشخاص برای مشاهده رفتارهای اجتماعی دانشآموزان در موقعیتهای
مختلف هستند .برای دسترسی به معلمان و کسب اطالعات از آنها ،از روش نمونهگیری در
دسترس ،هدفمند و نظری استفاده شد .به طوری که معلمان دوره دوم ابتدايی که دارای سطح
کارشناسی ارشد يا دکتری ،فارغالتحصیل هر يک از رشتههای روانشناسی و علوم تربیتی و
دارای سابقه تدريس بیشتری بودند از طريق اداره آموزش و پرورش مناطق  16 ،15و  19شهر
تهران شناسايی شدند و مصاحبه با آنها تا آنجا صورت گرفت که نمونه بعدی ،اطالعات جديد
ديگری در اختیار مصاحبهگر قرار ندهد .در مجموع  20معلم مورد مصاحبه قرار گرفتند .کلیه
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مصاحبهشوندگان دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند .در بین مصاحبهشوندگان يک نفر فارغ-
التحصیل رشته تاريخ اسالم و دو نفر از معلمان مشغول به آموزش در دوره اول ابتدايی بودند
اما از آن جا که دارای تجربه و سابقه کاری بااليی بودند ،از نظرات آنها استفاده شد .با توجه به
اينکه اغلب معلمان دوره ابتدايی را معلمان زن تشکیل میدهند ،تنها با دو معلم مرد مصاحبه
صورت گرفت .اطالعات بیشتر در مورد نمونهها در جدول شماره  1قید شده است.
جدول  .1مشخصات مصاحبهشوندگان (معلمان)
کد

سابقه تدریس (سال)

نوع مدرسه

رشته تحصیلی

پایه تدریس

1

6

پسرانه

مشاوره

6

2

26

پسرانه

برنامهريزی آموزشی

4

3

15

پسرانه

مديريت آموزشی

5

4

4

دخترانه

روانشناسی تربیتی

5

5

6

دخترانه

تکنولوژی آمورشی

5

6

29

دخترانه

تاريخ اسالم

6

7

12

پسرانه

آموزش و پرورش ابتدايی

6

8

14

دخترانه

سنجش و اندازه گیری

4

9

27

پسرانه

برنامهريزی درسی

6

10

8

دخترانه

مديريت آموزشی

5

11

4

پسرانه

مديريت آموزشی

4

12

27

پسرانه

مديريت آموزشی

6

13

25

دخترانه

مشاوره

1

14

12

پسرانه

روانسنجی

4

15

25

پسرانه

علوم تربیتی

3

16

20

دخترانه

برنامهريزی درسی

6

17

11

دخترانه

روانشناسی تربیتی

6

18

2

پسرانه

روانشناسی تربیتی

4

19

8

پسرانه

مديريت آموزشی

6

20

6

پسرانه

برنامهريزی درسی

6
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همین طور به منظور شناسايی مولفههای مهارت روابط بین فردی و اجتماعی و نیز آگاهی
از ويژگی عناصر برنامه درسی آموزش مهارتهای روابط بین فردی و اجتمااعی دانشآماوزان،
 18استاد دانشگاه ،مورد مصاحبه قرار گرفتند .در اين بخش نیز از روش نمونهگیاری هدفمناد،
نظری و نیز گلوله برفی استفاده شد .به اين ترتیب در پژوهش حاضر از نظر متخصصان حوزه-
های علوم تربیتی ،روانشناسی و علوم ارتباطات استفاده شد .فرايند انجاام مصااحبه باا نموناه
مورد نظر به اين شکل بود که افرادی که اطالعات بهتری در مورد موضوع مورد مطالعه داشتند
يا دارای سابقه پژوهش و کار در حوزه طراحی برنامه درسی و آموزش مهاارتهاای ارتبااطی
بودند ،از طريق مصاحبهشوندگان معرفی میشدند؛ فرد مصاحبهشونده اول ،فرد مصاحبهشاونده
دوم را معرفی میکند و فرد مصاحبهشونده دوم ،فرد مصاحبهشاونده ساوم را .باه ايان ترتیاب
مصاحبهشوندگان به پژوهشگر معرفی شدند و مصاحبه تا آنجا ادامه يافت که اطالعاات جدياد
ديگری در اختیار پژوهشگر قرار ندهد.
جدول  .2مشخصات مصاحبهشوندگان (اساتید دانشگاهی)
کد

جنسیت

گروه آموزشی

دانشگاه

مرتبه علمی

1

مرد

آموزش و پرورش

استاديار

عالمه طباطبايی

2

مرد

روانشناسی بالینی

دانشیار

عالمه طباطبايی

3

زن

مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش

استاديار

تهران

4

مرد

مطالعات برنامه درسی

استاديار

عالمه طباطبايی

5

زن

آموزش و پرورش

استاديار

عالمه طباطبايی

6

مرد

مطالعات برنامه درسی

دانشیار

عالمه طباطبايی

7

مرد

روانشناسی بالینی

استاديار

عالمه طباطبايی

8

مرد

مطالعات برنامه درسی

استاد تمام

عالمه طباطبايی

9

مرد

مطالعات ارتباطی

دانشیار

عالمه طباطبايی

10

مرد

مطالعات برنامه درسی

استاديار

عالمه طباطبايی

11

مرد

روانشناسی بالینی

استاد تمام

عالمه طباطبايی

12

زن

مطالعات ارتباطی

استاديار

عالمه طباطبايی

13

زن

مطالعات برنامه درسی

استاديار

عالمه طباطبايی

14

مرد

روانشناسی بالینی

دانشیار

علوم پزشکی ايران
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کد

جنسیت

گروه آموزشی

دانشگاه

مرتبه علمی

15

مرد

مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش

استاديار

تهران

16

زن

برنامهريزی درسی

استاد مدعو

دانشگاه تهران

17

مرد

روانشناسی بالینی

دانشیار

عالمه طباطبايی

18

زن

مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش

دانشیار

تهران

به منظور بررسی وضعیت مطلوب در حوزه آموزش مهارت روابط بین فردی و اجتماعی،
بر مبنای روش نمونه گیری هدفمند ،سند برنامه درسی ملی مورد تحلیل قرار گرفتند.
در بخش اعتباريابی برنامه درسی طراحی شده نیز بر مبنای روش نمونهگیری هدفمند و
گلوله برفی ،پرسشنامهی طراحی شده در اختیار  26متخصص برنامهريز درسی در دانشگاه و
کارشناسان برنامهريز درسی در سازمانهای :پژوهش و برنامهريزی آموزشی ،وزارت آموزش و
پرورش و نیز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش قرار گرفت .مشخصات نمونه پژوهشی
در اين بخش در جدول زير ارائه شده است.
جدول  .3مشخصات پاسخدهندگان جهت اعتباريابی الگوی برنامه درسی طراحی شده
کد

جنسیت

دانشگاه /سازمان مشغول

رتبه

گروه آموزشی/

سمت شغلی

به کار

علمی

تخصص

کارشناسان

آموزش و پرورش

-

1

مرد

عالمه طباطبايی

استاديار

2

زن

وزارت آموزش و پرورش

دانشیار

-

3

مرد

شاهد

دانشیار

فلسفه تعلیم و تربیت

-

4

مرد

عالمه طباطبايی

استاديار

مطالعات برنامه درسی

-

5

زن

عالمه طباطبايی

استاديار

آموزش و پرورش

-

6

زن

شاهد

استاديار

مطالعات برنامه درسی

-

7

مرد

آزاد

دانشیار

مطالعات برنامه درسی

-

8

زن

خوارزمی

استاديار

مطالعات برنامه درسی

-

9

مرد

شاهد

استاديار

مطالعات برنامه درسی

-

10

زن

تهران

استاديار

مطالعات برنامه درسی

-

11

زن

عالمه طباطبايی

استاديار

مطالعات برنامه درسی

-

12

مرد

تهران

دانشیار

مطالعات برنامه درسی

-

کارشناس پژوهش
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کد

جنسیت

دانشگاه /سازمان مشغول

رتبه

گروه آموزشی/

سمت شغلی

به کار

علمی

تخصص

کارشناسان

13

زن

تهران

مربی

مطالعات برنامه درسی

-

14

زن

عالمه طباطبايی

استاديار

آموزش و پرورش

-

15

زن

آزاد

مربی

مطالعات برنامه درسی

-

16

مرد

سازمان پژوهش و

-

-

سرپرساااات معاوناااات

17

زن

18

مرد

19

زن

20

زن

21

زن

22

مرد

23

زن

24

مرد

25

مرد

26

زن

طراحی و تولیاد بساته-

برنامهريزی آموزشی

های يادگیری
سازمان پژوهش و

-

-

برنامهريزی آموزشی
پژوهشگاه مطالعات آموزش

کارشاااناس طراحااای و
تولید بستههای يادگیری

-

-

و پرورش

سرپرست اماور برناماه-
رياااازی و هماااااهنگی
حااوزههااای تربیاات و
يادگیری

سازمان پژوهش و

-

-

برنامهريزی آموزشی
سازمان پاژوهش و برناماه-

تولید بستههای يادگیری
-

-

ريزی آموزشی
سازمان پژوهش و

کارشاااناس طراحااای و
تولید بستههای يادگیری

-

-

برنامهريزی آموزشی
سازمان پژوهش و

کارشاااناس طراحااای و

کارشااااناس مساااائول
هماهنگی

-

-

کارشناس گروه درسی

برنامهريزی آموزشی
سازمان پژوهش و

-

-

کارشناس گروه درسی

برنامهريزی آموزشی
سازمان پژوهش و

-

-

رئیس گروه درسی

برنامهريزی آموزشی
سازمان پژوهش و

-

-

کارشناس گروه درسی

برنامهريزی آموزشی
سازمان پژوهش و
برنامهريزی آموزشی
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-

-

سرپرست حوزه تربیات
و يادگیری
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جهت شناسايی مولفههای مهارت روابط بین فردی و اجتماعی ،مشکالت ارتباط بین فردی
و اجتماعی 1دانشآموزان و نیز شناسايی ويژگیهای عناصر برنامه درسی آموزش مهارت
ارتباط بین فردی و اجتماعی دانشآموزان از مصاحبه نیمهساختاريافته استفاده شد .متن
مصاحبه با معلمان و اساتید دانشگاهی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رويکرد
تلخیصی مورد بررسی قرار گرفت .مطالعهای که از روش تحلیل محتوای کیفی با رويکرد
تلخیصی استفاده میکند با شناساايی و کمی کردن کلمات يا مضامین ويژة موجود در متن ،با
هدف فهم چگاونگی کااربرد ايان کلمات يا محتوای آنها در متن آغاز میشود .اين
کمیتسازی نه تنها تالشی برای فهم معنای کلمات است ،بیشتر از آن ،کشف کاربرد اين
کلمات در متن است .تحلیل کردن برای نمود يک کلمه يا مضمون ويژه در متن ،نشانی از
تحلیل محتوای واضح و مشخص است اگر تحلیل در همین حد باز ايستد ،تحلیلی کمی به
شامار مایآياد کاه تمرکاز آن روی فراوانی مضمون يا واژگان ويژه است .تحلیل محتوای
کیفی با رويکرد تلخیصی میتواند به آن سوی شمارش که همان تحلیل محتوای پنهاان و
نهفتاﮥ موجاود در کلماات است ،نیز برود .در يک تحلیل محتوای کیفی با رويکرد تلخیصی،
تحلیل داده با جست وجاوی کلماات مشخص آغااز مایشاود .واژگاان پرشاماری بارای
هار اصطالح مشخص محاسبه میشوند .در اينجا محقق میخواهد بداند که واژة مورد نظر
چاه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به چه تعداد و توسط چه کسانی بهکار برده شده
اسات تا براساس آنها به مضمونسازی رمزها بپردازد (ايمان و نوشادی.)1390 ،
به اين ترتیب در پژوهش حاضر کلیه مکالمات با معلمان ،ضبط شد .اين مصاحبهها حدود ًا
به مدت  30الی  50دقیقه به طول انجامید .پس از شنیدن ،واژه به واژه روی کاغد نوشته و به
دقت بررسی شدند .واحد تحلیل عبارت بود از کلیه کلمات و عبارتهايی که به مهارتهای
روابط بین فردی و اجتماعی اشاره داشت .برای هر معلم يک کد اختصاص يافت .متن
مصاحبه ی هر يک از معلمان مطالعه و واحدهای تحلیل در هر يک بر اساس اولین مرتبهی
ظهور آن در فهرست مهارتها و مشکالت ارتباطی نوشته شد .به عبارتی هر چند يک معلم به
تکرار برخی مهارتها و مشکالت ارتباطی در متن پرداخته بود ،تنها يکبار آن مهارت و
 .1موضوع شناسايی مشکالت ارتباط بین فردی و اجتماعی به دلیل اهمیت و حجم قابل توجه آن ،در مقالهای مجزا در
فصلنامه تعلیم و تربیت به چاپ خواهد رسید ،لذا از شرح مفصل آن در اين مقاله خودداری شده است.
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مشکل ارتباطی در فهرست شناسايی مولفههای مهارت ارتباطی و مشکالت ارتباطی قید شد .با
اين حال اگر همان مولفه يا مشکل ارتباطی توسط معلم ديگری تکرار میشد ،اين بار در
فهرست مولفهها و مشکالت ارتباطی درج میگرديد .به اين صورت لیست مولفههای ارتباطی
شناسايی شده و نیز مشکالت ارتباط بین فردی و اجتماعی مورد نظر معلمان تهیه شد ،فراوانی
آنها محاسبه و با توجه به معنای کلمات و کاربردشان ،طبقهبندی شده و زير يک محور اصلی
قرار گرفتند.
تبیین عناصر برنامه درسی از طريق تحلیل محتوای کیفی (با رويکرد تلخیصی) متن مصاحبه
با اساتید دانشگاهی و معلمان به شیوه تشريح شده در باال انجام شد.
به منظور بررسی وضعیت آموزش مهارتهای ارتباط بین فردی و اجتماعی در اسناد باال
دستی به عنوان وضعیت مطلوب در آموزش اين مهارتها ،سند برنامه درسی ملی مورد تحلیل
محتوای کیفی با رويکرد قیاسی قرار گرفت .در پژوهش حاضر که پیشتر ،مولفههای مهارت-
های ارتباط بین فردی و اجتماعی از طريق سه منبع :الف) ادبیات و پیشینه پژوهشی مربوط به
مهارتهای ارتباطی و اجتماعی (با استفاده از فیشبرداری) ،ب) مصاحبه با معلمان و ج)
مصاحبه با اساتید دانشگاهی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رويکرد تلخیصی
شناسايی شده بود ،مبنای تحلیل سند برنامه درسی ملی قرار گرفت .نحوه تحلیل محتوای متن
سند برنامه درسی ملی در شکل زير توضیح داده شده است:

مبنا قرار دادن هر
يک از مهارتهای
 15گانهی شناسايی
شده به عنوان يک
مقوله يا طبقه

عبارت

تعیین مفاهیمی

استخراج

معنايی دربرگیرنده

که در عبارت

واحد تحلیل که

بر

معنايی

اشاره به مهارت-

مهارتهای

های ارتباطی دارد

ارتباطی داللت
دارد

شکل  .2فرايند تحلیل محتوای کیفی کتابهای درسی
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تعیین زيرمقوله يا
زير طبقه جهت
دستهبندی مهارت-
های مشترک ذيل
هر يک از مهارت-
های  15گانه
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جهت اعتباريابی الگوی برنامه درسی طراحی شده از روش کمی ،توصیفی -پیمايشی استفاده
شده است .در پژوهش حاضر نیز برای بررسی نگرش و عقايد متخصصان برنامهريز درسی از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از شاخص-
های آمار توصیفی از جمله :میانگین و انحراف استاندارد و نیز آزمون آمار استنباطی t ،تک-
نمونهای  -جهت بررسی اين موضوع که آيا میانگین پاسخهای متخصصان به هر سوال به طور
معناداری باالتر از میانگین نمرات در هر سوال میباشد يا خیر (تعیین اعتبار گويه ها) -و نیز
آلفای کرونباخ – جهت بررسی پايايی پرسشنامه -تحلیل شدهاند.
يافتههای تحقیق بايد دارای قابلیت اطمینان باشند .هر مطالعﮥ تحقیقاتی با توجه به فراينادها
و روشهای به کاربرده شده در آن ارزيابی میشود (ايمان ،نوشادی .)1390 ،به نوشته
استرانبرگ و کارپنتر ( ،)1399اصوالً هدف از بررسی روايی ،دقت و استحکام تحقیق کیفی ،آن
است که اطمینان حاصل شود که مطالعه دقیقاً بیانگر تجربیات شرکتکنندگان در تحقیق باشد.
البته چنانچه برن و گرو ( )1999مینويسند :الزمه اين امر رعايت دقت در مستندسازی ،بررسی
پديده و نیز در مسائل اخالقی است .در عین حال محقق بايد دقت و وضوح الزم را در موارد
زير و در هنگام گزارش تحقیق نیز به عمل آورد :دقت و وضوح در توضیح پديده مورد
بررسی ،اهمیت پديده ،پیشفرضها ،فلسفه مطالعه ،زمینه و شرايط محیط تحقیق ،مالحظات
اخالقی ،روشهای نمونهگیری ،خصوصیات شرکتکنندگان ،روشهای جمعآوری و تحلیل
دادهها ،توسعه تئوريک تحقیق ،نتیجهگیریها و کاربردهای عملی و بالینی تحقیق و نیز مرور بر
مطالعات و پیشنهاداتی برای مطالعه بیشتر .به عبارتی مراحل تحقیق را چنان ثبت نمايد که
خواننده مطمئن شود که ثبت دادهها و ساير مراحل به دقت انجام شدهاند (اديب ،پرويزی،
صلصالی .)1390 ،لینکلن و گوبا و نیز استرابرت و کارپنتر ( ،)1999چهار معیار مقبولیت،
همسانی ،تعین و انتقال پذيری را برای ارزيابی دادههای کیفی پیشنهاد میکنند .آنچه در
پژوهش حاضر مورد توجه بوده است در زير توضح داده میشود.
مقبولیت :دادهها و يافتههای پژوهش کیفی بايد قابل پذيرش و قابل اعتماد باشند و اين در گرو
جمعآوری دادههای حقیقی است .معموالً روشهايی که برای افزايش میزان پذيرش دادههای
پژوهشی انجام میشود ،مداخالت و توجهاتی است که در روششناسی پژوهش صورت می-
گیرد .استفاده از تلفیق در تحقیق و بازنگری ناظرين از جمله کارهايی است که برای مقبولیت
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پژوهش کیفی انجام میگیرد .تلفیق دادهها استفاده از چندين منبع برای افزايش اعتبار نتیجه
پژوهش است .تلفیق افراد شامل جمعآوری اطالعات از افراد ،گروهها و مجامع با تاکید بر
بررسی پديده تحت تأثیر تعداد افراد و آثار گروه است (اديب و همکاران .)1390 ،دالور
( )1390نیز در ارتباط با افزايش قابلیت اعتماد و اعتبار درونی پژوهش کیفی به کنش متقابل
سهگانه يا مثلثسازی 1اشاره میکند .مثلتسازی به جستوجوی ثبات و همخوانی بین يافته-
های حاصل از مشاهدهگرهای مختلف ،ابزارهای مختلف ،روشهای مختلف مشاهده در زمان-
ها و موقعیتهای مختلف .مثلثسازی عبارت است از مقايسه اطالعات برای تعیین اين که
همگرايی در مورد يک مفهوم يا يافتهها وجود دارد يا خیر .يکی از انواع مثلثسازی جمع-
آوری دادهها توسط اشخاص مختلف است (دالور .)1390 ،استفاده از نظرات تکمیلی همکاران
و مرور دستنوشتهها توسط مشارکتکنندگان نیز به منظور مقبولیت نتايج پژوهش کیفی مورد
توجه بوده است .ارائه نتايج و تجزيه و تحلیلها و خالصه پژوهش به ديگران به منظور جلب
نظرات تکمیلی و انتقادی آنان و توجه به اينکه آيا درک پژوهشگر با ديگران مشابه است انجام
میشود (اديب و همکاران.)1390 ،
تعین :تعین وقتی حاصل میشود که اگر گزارشات و دستنوشتهها و يادداشتهای پژوهش به
پژوهشگر ديگری داده شود هر دو نفر يافتههای مشابهی استخراج کنند .محقق کیفی برای رفع
ابهامات پژوهش و تعین بیشتر تصمیمی روشنی از ابتدا تا انتهای پژوهش دارد ،تمام روند
پژوهش مشخص و واضح است (اديب و همکاران.)1390 ،
مورس ( )2001نیز برای اطمینان از روايی و پايايی پژوهش کیفی پیشنهادهايی ارائه میکند
از جمله انتخاب نمونههای مناسب؛ انتخاب کسانی که بیشترين و بهترين احاطه را بر موضوع
پژوهش داشته باشند .اين همچنین به تکرار در طبقات و کامل بودن مطلب کمک میکند
(اديب و همکاران.)1390 ،
با توجه به معیارهای ذکر شده ،در مقاله حاضر به منظور شناسايی مولفههای مهارتهای
ارتباطی و نیز مشکالت مهارتهای ارتباطی دانشآموزان ،از معلمان دوره دوم ابتدايی که
دارای سوابق تدريس بیشتر ،فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد و نیز فارغالتحصیل هر يک
1. traingulation
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از رشتههای علوم تربیتی و روانشناسی بودند مصاحبه به عمل آمد .مصاحبه با  20نفر از
معلمان که در پايههای مختلف دورهی دوم ابتدايی و نیز از رشتههای تحصیلی مربوطه در هر
دو نوع مدرسه پسرانه و دخترانه بودند و نیز شرح مبسوط ويژگیهای مصاحبهشوندگان مبین
اعتبار يافتهها میباشد .همچنین متن مصاحبه به همراه نتايج تحلیل اولیه به پژوهشگر ديگری
ارا ئه شد .لیست تهیه شده از مشکالت ،تايید و محورهای اصلی با توافق به صورت نهايی ثبت
شدند.
به منظور بررسی سند برنامه درسی ملی ،از لحاظ پرداختن به انواع مهارتهای ارتباطی،
فهرست نهايی مولفههای مهارتهای ارتباطی شناسايی شده در قالب پرسشنامهی طراحی شده
به دو استاد دانشگاهی در گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و نیز آموزش و پرورش ،داده
شد .در اين پرسشنامه از آن ها خواسته شد موافقت يا مخالفت خود را اعالم کنند که آيا خرده
مهارتهای شناسايی شده در ذيل طبقه مهارتهای محوری نام برده شده قرار میگیرد يا خیر؛
و اگر خیر در ذيل کدام  15مهارت محوری شناسايی شده جای میگیرد؟ به اين ترتیب
فهرست نهايی مهارتهای محوری اصلی به همراه خرده مهارتهای آن به عنوان مبنای تحلیل
سند برنامه درسی قرار گرفتند.
در ارتباط با تعیین ويژگیهای ابعاد برنامه درسی از منابع مختلف :تحلیل سند برنامه درسی
ملی ،مصاحبه با معلمان و اساتید دانشگاهی که دارای مشخصات ذکر شده (در باال) بودند
استفاده شد .الزم به ذکر است متن مصاحبه با معلمان و اساتید دانشگاهی مورد تايید اساتید
راهنمای رساله قرار گرفت .همچنین تمام مراحل تحقیق به صورت واضح و مشخص تعريف
شدند که حاکی از وجود معیار تعین در پژوهش حاضر است.
در مرحله اعتباريابی الگوی برنامه درسی طراحی شده که با روش کمی انجام شده است ،به
منظور تعیین روايی محتوايی از آزمون تی تکنمونهای و به منظور پايايی پرسشنامه از آزمون
آلفای کرونباخ استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
به منظور تعیین اهداف الگوی برنامه درسی آموزش مهارت روابط بین فردی و اجتماعی
دانشآموزان دوره دوم ابتدايی؛ مشکالت ارتباطی دانشآموزان ،سند برنامه درسی ملی ،متن
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مصاحبه با معلمان و نیز اساتید دانشگاهی تحلیل شد .در نهايت مجموعهای حاوی  14مهارت
محوری همراه با  178خرده مهارت شناسايی شدند .همچنین به منظور تعیین محتوا ،روشهای
تدريس و روشهای ارزشیابی برنامه درسی آموزش مهارت روابط بین فردی و اجتماعی
دانشآموزان دوره دوم ابتدايی ،متن مصاحبه با معلمان و اساتید دانشگاهی مورد مطالعه و
بررسی قرار گرفت .در نهايت  66ويژگی از محتوای 18 ،نوع روش تدريس و  37ويژگی از
روشهای ارزشیابی برنامه درسی آموزش مهارت روابط بین فردی و اجتماعی شناسايی شدند.
پس از شناسايی عناصر برنامه درسی آموزش مهارت روابط بین فردی و اجتماعی در دوره
دوم ابتدايی ،موارد شناسايی شده در قالب پرسشنامهای ،توسط متخصصان برنامه ريزی درسی
اعتباريابی شدند.
در جدول زير میانگین نمرات کل هر يک از چهار عنصر برنامه درسی :اهداف ،محتوا،
روشهای تدريس و ارزشیابی برنامه درسی از طريق آزمون  tتکنمونهای با مقدار تعیین شده
(نمره  )3مقايسه شده است.

رديف

تعداد پاسخ

درجه آزادی

کل)

سطح

(نمرات

میانگین

معیار

کمینه بیشینه مقدار t

معناداری

شاخصها

انحراف

تفاوت
میانگین
)(Tv=3

دامنه اطمینان
 95درصد
حد
پائین

حد باال

نتیجه آزمون

جدول  .4شاخصهای آماری و آزمون تی تکنمونهای مربوط به نمرات کل عناصر برنامه درسی

اهداف
 1درسی

3/98 2/74 /37035 3/4810 26

6/623

25

/3315 /48104 /001

/6306

(مهارتهای
اصلی)
محتوای
 2برنامه

2/55 /43914 3/4402 26

4

5/111

25

/2628 /44019 /001

/6176

درسی

تائید ضرورت تائید ضرورت

برنامه

3

تدریس
برنامه
درسی

62

/54928 3/2135 26

2

4

1/982

25

-/0084 /21347 /05

/4353

تائید ضرورت

روشهای

رديف

تعداد پاسخ

درجه آزادی

سطح

کل)

معناداری

(نمرات

میانگین

معیار

کمینه بیشینه مقدار t

میانگین
)(Tv=3

 95درصد
حد
پائین

حد باال

ارزشیابی
 4برنامه

/53566 3/2867 26

2

4

2/729

25

/0703 /28667 /011

/5030

درسی

تائید ضرورت

شاخصها

انحراف

تفاوت

دامنه اطمینان

نتیجه آزمون
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نمرات کل
شاخصهای
مهارتی:
مهارت
 1ارتباط،
گفت و گو

/47814 3/2491 26

3/88 2

2/657

25

/0560 /24911 /014

/4422

و انتقال پیام
مهارت
 2همکاری و

/35515 3/6513 26

3

4

9/351

25

/5078 /65128 /001

/7947

کار گروهی

تائید ضرورت تائید ضرورت

برقراری

مهارت

مجازی
4

مهارت تفکر
و حل مساله

2/42 /48291 3/5142 26

4

5/430

25

/3192 /51422 /001

/7093

2/81 /40982 3/4782 26

4

5/949

25

/3126 /47818 /001

/6437

مهارت
 5همزيستی
صلح محور

تائید ضرورت تائید ضرورت

 3رسانه و در
فضای

2/50 /50714 3/3518 26

4

3/537

25

/1470 /35181 /002

/5566

تائید ضرورت

ارتباط با

مهارتهای

جامعه

تائید ضرورت

5

عملکرد و
ارتباط فرد با

2/05 /53768 3/4034 26

4

3/826

25

/1862 /40341 /001

/6206
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2/73 /40967 3/4939 26

درجه آزادی

تعداد پاسخ

ابراز وجود

مراقبتی

معناداری

رديف
6

مهارت خود

/34715 3/7564 26

3

11/110 4

25

سطح

کل)

)(Tv=3

حد
پائین

/6162 /75641 /001

حد باال
/8966

تائید

(نمرات

میانگین

معیار

کمینه بیشینه مقدار t

میانگین

 95درصد

ضرورت

شاخصها

انحراف

تفاوت

دامنه اطمینان

نتیجه آزمون
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7

و مطالب

4

6/147

25

/3284 /49388 /001

/6594

گری

تائید ضرورت

مهارتهای

مهارتهای

8

/36421 3/6262 26

مواجهه و

3

4

8/766

25

/4791 /62616 /001

/7733

بیان
احساسات
مهارتهای
 9شخصی و

2/58 /38860 3/6057 26

4

7/947

25

/4487 /60565 /001

/7626

پايه

تائید ضرورت تائید ضرورت

کنترل
احساسات،

دوست
مهارت
 11ارتباط با
خود

2/33 /53514 3/5846 26

4

5/570

25

/3685 /58462 /001

/8008

مهارت
 12ارتباط
خانواده
13

آداب
معاشرت

با

/7327

/58417 3/4968 26

2

4

4/336

25

/2608 /49679 /001

/28233 3/9167 24

3

15/906 4

23

1/0359 /7974 /91667 /001

تائید ضرورت تائید ضرورت

10

و ارتباط با

2/33 /51574 3/6410 26

4

6/338

25

/4327 /64103 /001

/8493

تائید ضرورت تائید ضرورت

مهارتهای
دوست يابی

جدول باال شاخصهای آماری و مقادير اجرای آزمون تی تکنمونهای نمرات کل عناصر
برنامه درسی را نشان میدهد .مشاهده میشود که میانگین نمره کل همه شاخصهای مربوط به
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برنامه درسی باالتر از مقدار  3است .سطح معناداری آزمون در همه موارد کوچکتر از مقدار
 0.05است و نشان میدهد که میانگین نمرهها از مقدار  3فاصله معناداری دارد.
جدول  .5آلفای کرونباخ مربوط به عناصر اصلی برنامه درسی
گویه

ردیف

آلفای کرونباخ

1

مهارتهای اصلی (نمره کل)

0/98

2

محتوای برنامه درسی (نمره کل)

0/97

3

روشهای تدريس برنامه درسی (نمره کل)

0/94

4

ارزشیابی برنامه درسی (نمره کل)

0/96

نمرات کل شاخصهای مهارت:
1

مهارت برقراری ارتباط ،گفت و گو و انتقال پیام

0/935

2

مهارت همکاری و کار گروهی

0/882

3

مهارت ارتباط با رسانه و در فضای مجازی

0/910

4

مهارت تفکر و حل مساله

0/95

5

مهارت همزيستی صلح محور

0/92

5

جامعه با ارتباط فرد و عملکرد مهارتهای

0/94

6

مراقبتی خود مهارت

0/75

7

مطالبهگری و وجود ابراز مهارتهای

0/86

8

احساسات بیان و مواجهه احساسات ،کنترل مهارتهای

0/86

9

پايه و شخصی مهارتهای

0/87

10

دوست ارتباط با و يابی مهارتهای دوست

0/84

11

خود ارتباط با مهارت

0/94

12

خانواده ارتباط با مهارت

0/89

13

معاشرت آداب

-

بر اساس اعتباريابی انجام شده ،گويههای نامعتبر حذف شدند .در نهايت الگوی برنامه
درسی آموزش مهارتهای ارتباط بین فردی و اجتماعی در دوره دوم ابتدايی به تفکیک عناصر
آن به شکل زير ارايه میگردد:
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شکل  .3الگوی برنامه درسی طراحی شده
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شکل  .4اهداف (مهارتهای اصلی و فرعی) الگوی برنامه درسی طراحی شده
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جدول  . 6مهارتهای فرعی و خرده مهارتهای روابط بین فردی و اجتماعی
خرده مهارتها

شماره

مهارت فرعی

1

مهارت شنیدن همدالنه

2

شنیدن همراه با فهم

3

گوش دادن فعال و دقیق همراه با سکوت

4

با دقت شنیدن توام با کنترل حواس

5

وسط صحبت ديگران نپريدن ،صحبت را قطع نکردن

6

راست و درست گفتن

7

استفاده از واژگان مناسب و ادبیات صحیح در انتقال پیام

8

رعايت نوبت در گفت و گو

مهااارت پاایش از گفاات و گااو

9

نقد کردن درست و انتقاد پذيری

(مدیریت زمان در صحبت کردن)

10

سخن گفتن مسئوالنه همراه با شکیبايی

11

مهارت گفت و گوی منطقی و با قاعده

12

درک مطلب ،ايدهها و افکار

13

توانايی ايجاد رابطه مثبت و سازنده

14

همکاری و انجام کار مشارکتی

15

داشتن روحیه کار جمعی ،همکاری و تعاون (درونی شدن

گوش دادن

گزینش محتوا

فعالیت و همکاری گروهی

ارزشهای تعاون و همکاری ،ايمان به توانمندی جمع)
16

درک منافع همکاری و کار مشترک

17

گذشتن از منافع فردی در مقابل منافع جمعی

18

انجام کار گروهی (همکاری ،هماهنگی بین اعضای گروه)

19

قانونمداری در گروه :تعیین قوانین گروه و تعهد به آن

20

رعايت نوبت در جمع

21

همفکری و مشورت کردن در گروه

همفکری و گفت و گوی گروهی

22

شناخت نقش خود در گروه

تعیین وظایف در گروه

23

توانايی پیوستن به ديگری يا ديگران

تشکیل گروه

24

يادگیری اصول و قوانین برقراری ارتباط و گفت و گو در

مهارتهای گفت و گو در فضاای

محیط مجازی (به صورت دو نفره و در گروه)
68
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25

احترام متقابل گذاشتن در فضای مجازی

مجازی

26

التزام به اصول و ارزشهای اخالقی در استفاده از فنآوریهای

به کارگیری فناوریهای ارتباطی

نوين (ارتباطی)
27

سواد رسانهای

سواد رسانهای

28

مديريت زمان در فضای مجازی

مدیریت زمان در فضای مجازی

29

رازداری و احترام به حريم يکديگر در فضای مجازی

رعایت حریم خصوصی در فضای

30

تفکر خالق

31

تفکر انتقادی

32

تفکر همدالنه (درک مخاطب و همدلی با او)

33

مهارت تصمیمگیری

مهارت تصمیم گیری

34

مهارت ديدن و توجه کردن

تفکر کردن

35

مهارت تشخیص دادن

36

مهارت انديشیدن (استنتاج ،قیاس)

37

مهارت آيندهنگری

38

تحلیلگری

39

مهارت سؤال کردن

40

تقويت روحیه پرسشگری

41

تقويت روحیه پژوهشگری

42

حقیقتجويی

43

داشتن روحیه حقیقتجويی

44

تحقیق و کسب اطالعات

45

عالقهمندی به علم و آگاهی

46

حل مسئله در زمان اختالفات و موقعیتهای مختلف

حل مساله

47

زيست مسالمتآمیز

برقراری صلح و اتحاد

48

احترام به تفاوتها و ديگری (افراد ،اقوام ،نژادها)

49

پذيرش يکديگر

50

ايجاد پیوند اجتماعی (آموزش ارزشهای دگرخواهانه) يا بههم

مجازی
انواع تفکر

جست وجوگری

پیوستگی
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51

پذيرش و احترام به حقوق انسانها

52

برقراری عدالت و مساوات در بین ملتها

53

احترام به اديان الهی

54

گسترش فرهنگ گفت وگو (درروابط بین المللی)

55

داشتن حس نوعدوستی

56

همدلی و همدردی کردن (خود را جای ديگری گذاشتن)

57

مهارت پذيرش ديدگاههای متفاوت و متکثر

58

صلحجويی

59

صداقت داشتن

60

با اخالق بودن ،خوشاخالق بودن

61

بردباری نسبت به ديگران

62

قدرشناسی

63

ايثارگری و فداکاری

64

مهرورزی و رأفت داشتن

65

امانتداری

66

نحوه کمک به ديگران

67

پذيرفتن مسئولیت خود در قبال نوع بشر ،خصوصا محرومان و

داشتن اندیشه و اخالق نیکو

کمک کردن و بخشنده بودن

مستضعفان
68

برقراری ارتباط جمعی بر مبنای دموکراسی و احترام به آحاد
جامعه

69

آشنايی با حقوق شهروندی در جامعه

70

داشتن حساسیت اخالقی شهروندی

71

آشنايی با حقوق مدنی

72

شناخت حقوق و تکالیف اجتماعی

73

تقدم بخشیدن منافع ملی بر گروهی

74

مشارکت اجتماعی ،همکاری ،تعاون اجتماعی

75

همدلی ،رأفت و احسان در قالب يک فعالیت اجتماعی

76

احترام به قوانین اجتماعی ،قانونمندی

77

داشتن تعامل مسئوالنه با جامعه و مسائل آن

70

ایفای نقش اجتماعی
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78

شناخت نقش خود در ارتقاء جامعه

79

نحوه ايفای نقش مسئوالنه دانشآموزان در جامعه

80

مهارت نه گفتن

در ارتباط مستقیم با دیگران

81

مديريت بحران و خطر

در موقعیاات و شاارایط مختلااف

82

حفظ و ارتقاء سالمت و بهداشت فردی

در حوزه بهداشت و سالمت بدن

83

ابزار وجود در يک ارتباط و در گروه

درخواست کردن و مطالبهگری

84

داشتن گستاخی مثبت (برقراری ارتباط با محیط پیرامون به طور

زندگی

فعال و جسور)
85

توانمندی در گرفتن حق خود بدون ترس و واهمه

86

شناخت حقوق خود

87

جرأت ورزی در طرح سؤال

88

نحوه طرح مجدد يک سوال

89

نحوه بیان مشکل درسی

90

توانايی بیان عقايد شخصی

ابراز نظر

91

نحوه بیان احساسات و هیجانات

مقابله با موقعیت تنش زا و خشام

92

کنترل احساسات ،هیجانات ،خشم و پرخاشگری

آور

93

مقابله با فشارهای روانی ا اضطرابهای اجتماعی

94

داشتن صبر و تحمل در مقابل رفتارهای ديگری

95

تامل پیش از عمل

96

بخشیدن و گذشت کردن

97

شناخت حقوق ديگران و رعايت حق الناس

98

مهارت کاهش و مواجهه با قلدری

99

شناخت شوخیهای نادرست و نابجا

100

نحوه مواجهه با کمرويی

مقابله با کم رویی

101

نحوه شاد و با نشاط شدن

ایجاد شاادی و اباراز احساساات

102

آگاهی از نمود دوست داشتن

مثبت

103

ايجاد آرامش در خود

104

درک احساسات خود و ديگران و همدلی با آنها

105

مسئولیت پذيری

مقابله با غم
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106

مديريت زمان و احترام به وقت

107

داشتن روحیه تالش مستمر

108

بااراده بودن

109

ساده زيستی و قناعت

110

شهامت داشتن

111

مهارت ارزيابی کردن

112

آراستگی ظاهری

113

با حیا بودن

114

صبور بودن

115

تقويت اعتقادات مذهبی

116

نظمپذيری

117

نحوه ارتباط با دوست ،تقويت دوستی (مهارتهای حفظ

حفظ دوستی

دوستی)
118

درک درست از مفهوم صمیمت در روابط

119

مهارت دوستيابی (مهارتهای انتخاب دوست)

انتخاب دوست

120

مهارت خودمديريتی و ارزيابی خود

خودارزیابی

121

درک وجود خود ،نیازها ،توانمندیها ،عاليق ،ظرفیتها و ابعاد

خودشناسی

هويت متعالی خويش
122

اعتماد به نفس داشتن و خودباوری

123

عزت نفس داشتن

124

شناخت مسئولیتها و وظايف نسبت به خود و تعهد نسبت به
آنها

125

شناخت نقش ،حقوق و وظايف خود و اهمیت آنها در زندگی
جمعی

126

شناخت هويت خويش

127

به کارگیری ظرفیتهای وجودی خود برای دستيابی به هويت
متعادل و يکپارچه در مسیر رشد و تعالی خود و جامعه

128

خود بودن

129

خويشتنداری
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130

خودآگاهی

131

همدلی بین اعضای خانواده

برقراری ارتبااط عااطفی و اباراز

132

محبت به عضو خردسال در خانواده

محبت

133

تربیت عاطفی ،احترام ،احسان و مهرورزی به والدين و اعضای
خانواده

134

رعايت حقوق کودکان در خانواده

کمک کردن و رعایت حقاوق در

135

شناخت مسئولیتها و وظايف نسبت به اعضای خانواده و تعهد

خانواده

نسبت به آنها
136

مشورت و بهرهگیری از تجارب بزرگترها و سالخوردگان

137

با ادب بودن

نحوه رفتار و گفتار در زمان دیدار

بحث و نتیجهگیری:
هدف تمامی آموزشها رسیدن به سطح باالی کیفیت زندگی است .آموزش برخی از
موضوعات از اهمیت بیشتری برخوردار هستند زيرا پايهای برای ساير آموزشها به حساب
میآيند .مهارتهای ارتباطی از آن جمله مهارتهاست که در هر موقعیت انسانی مورد نیاز
است .دهقانی ( )1390نیز در پژوهش خود با عنوان "طراحی الگوی مطلوب (جايگزين) برنامه
درسی تربیت اجتماعی برای دورهی راهنمايی تحصیلی ايران" اشاره میکند ،يکی از مهمترين
نکات در برنامه درسی تربیت اجتماعی ،تاکید بر مهارت برقراری ارتباط با ديگران (انسانهای
ديگر ،جامعه ،خدا و خود) در تربیت اجتماعی میباشد.اين در حالی است که بارکر ( )2015در
پژوهش خود با عنوان "ارتقاء روابط مثبت معلم -شاگرد از طريق اجرای برنامه درسی
يادگیری اجتماعی -عاطفی با بازخورد اجرايی" اشاره میکند پژوهش اندکی بر روشهای
بهبود روابط در سطح کالس درس تمرکز کردهاند و يادگیری اجتماعی عاطفی به عنوان روش
بهبود مهارتهای اجتماعی دانشآموز ،عامل مهمی در ارتقاء روابط بین فردی مثبت است و
بازخورد عملکرد معلم ،شیوه مديريت رفتار موثر را افزايش میدهد.
متغیرهای متعددی ،مهارتهای ارتباطی را تحت تأثیر قرار میدهند .از جمله نوع و
مشخصات مخاطبان در تعامل ،شرايط محیطی ،انواع مهارتهای کالمی و غیرکالمی ،فرهنگ
حاکم بر بستر ارتباطی ،محتوای پیام يا نیازهای درخواست شده و  ...کلیه متغیرهای مطرح در
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روابط ،مصاديق مهارتهای ارتباط بین فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهند .اين
موضوع لزوم شناسايی مولفههای مهارتهای روابط بین فردی و اجتماعی را ضروری میسازد.
علیرغم اينکه در فرم مصاحبه با معلمان و اساتید دانشگاهی به تفکیک به دو مهارت ارتباط بین
فردی و اجتماعی اشاره شد ،کلیه مخاطبان ،اين دو مهارت را در قالب يک مهارت ارتباطی بین
افراد در نظر میگرفتند .پس از شناسايی  15مهارت ارتباطی اصلی به همراه خرده مهارتهای
ارتباطی ،اين سوال مطرح گشت که کدام مهارتهای ارتباطی بايد آموزش داده شود .از اين رو
به منظور بررسی وضع موجود :مشکالت ارتباطی میان افراد (دانشآموزان دوره دوم ابتدايی)
شناسايی شد؛ همچنین مهارتهای ارتباطی شناسايی شده مستخرج از سند برنامه درسی ملی
به عنوان شرايط مطلوب در نظر گرفته شد .نتايج پژوهش سُیر1و همکاران ( )1997نیز با عنوان
"آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان دوره ابتدايی :مطالعه پیگیر يک ساله "،نشان داد که
اگر برنامههای مهارتهای اجتماعی مدرسه شامل مولفههايی باشد که به طور خاص بر
مشکالت رفتاری دوران کودکی تمرکز داشته باشد و اين مولفهها بر مهارتهای اجتماعی و
روابط با همساالن متمرکز شود ،ممکن است در کاهش مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان
بیشتر موثر باشد.
با توجه به اين که آموزش مهارتهای ارتباطی در مدارس از طريق برنامههای درسی
صورت میگیرد ،و برنامههای درسی دارای عناصر متعددی هستند ،آموزش مهارتهای
ارتباطی بايد در هر عنصر برنامه درسی انعکاس يابد ،بويژه عناصر اصلی برنامه درسی که
شامل عنصر هدف ،محتوا ،روشهای تدريس و روشهای ارزشیابی میشود .نمیتوان هدفی
را برای آموزش درنظر گرفت بدون اين که ويژگیهای محتوايی ،در راستای اهداف تعیین شده
باشد .به عبارتی شرط الزم تحقق اهداف تعیین شده در برنامههای درسی ،هماهنگی عناصر
برنامه درسی با يکديگر است .خسروی و همکارانش ( )1393نیز در پژوهش خود با عنوان
"آسیبشناسی برنامه درسی مهارتهای زندگی در نظام آموزش متوسطه نظری" اشاره میکنند
که زمانی دانشآموزان دوره متوسطه میتوانند با موقعیتهای دشوار زندگی روبرو شوند که از
برنامه درسی جامع مهارتهای زندگی که تمام عناصر آن به درستی تدوين شده باشد ،بهرهمند
1. Sawyer
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شده باشند .بنابراين تنها شناسايی مهارتهای ارتباط بین فردی و اجتماعی به عنوان اهداف
برنامه درسی کافی نیست بلکه ويژگیهای محتوا ،انواع روشهای تدريس و انواع روشهای
ارزشیابی بايد در راستای آموزش مهارتهای ارتباط بین فردی و اجتماعی باشد .از اين رو بر
اساس مشکالت ارتباطی شناسايی شده و نیز مهارتهای ارتباطی مستخرج از سند برنامه
درسی ملی و همچنین نظر اساتید دانشگاهی ،اهداف برنامه درسیهای درسی در قالب 14
مهارتمحوری تعیین شد .همچنین بر اساس نظر معلمان و اساتید دانشگاهی ،ويژگیهای ساير
عناصر برنامه تعیین شد .يکی از اصلیترين مهارتهای روابط بین فردی و اجتماعی ،مهارت
برقراری ارتباط ،گفت و گو و انتقال پیام است که در هر موقعیت انسانی و در هر تعاملی مورد
نیاز است .اين مهارت که دربرگیرنده کلیه مهارتهای برقراری ارتباط کالمی است و کیفیت
گفت و گو و انتقال پیام را تعیین میکند مبنای ساير مهارتهای ارتباطی نیز میباشد .به
عبارتی هم در سطح روابط بین فردی و هم در سطح روابط اجتماعی مورد نیاز است .مهارت-
های همزيستی صلح محور که دربرگیرنده مهارتهای جهانشمولی است و منجر به زيست
مسالمت آمیز و برقراری صلح و آرامش میشود ،با شرايط کنونی جوامع که دارای ناآرامیهای
سیاسی و منطقهای است ،آموزش آن در سطح روابط بین فردی و اجتماعی از اهمیت فراوانی
برخوردار است .مهارتهای تفکر و حل مساله که دربرگیرنده کلیه مهارتهای تفکر به منظور
حل مساله است منجر به حذف موانع ارتباطی (تعارضات بین فردی و اجتماعی) میگردد و
زمینه همکاری و کار گروهی را فراهم مینمايد .مهارتهای همکاری و کارگروهی دربرگیرنده
کلیه مهارت-های همکاری و شرکت در گروه و فعالیتهای گروهی میباشد .همکاری و کار
گروهی يکی از عوامل مهم استفاده از خرد جمعی و رسیدن به هدف در کوتاهترين زمان
ممکن میشود .مهارت کنترل احساسات ،مواجهه و بیان احساسات که دربرگیرنده کلیه
مهارتهای کنترل و هدايت احساسات و هیجانات میباشد الزم است مورد آموزش قرار گیرد.
نتیجه عدم کنترل احساسات و هیجانات ،بروز رفتارهای تکانشی و بیتامل و کنترل نشده
خواهد بود که عواقب نامطلوبی در زندگی فردی شخص چه در سطح روابط بین فردی و چه
در سطح روابط اجتماعی خواهد داشت .مادرن 1و همکارانش ( )2004نیز در پژوهش خود با
عنوان "ارزشیابی اثر مداخلهی نیروی داخلی – برنامهای برای بهبود مهارتهای اجتماعی در
1. Maddern
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دانشآموزان دوره ابتدايی "،برنامه مهارتهای اجتماعی را تشريح میکند که به منظور بهبود
مهارتهای همکاری دانشآموزان و مديريت خشم طراحی شده است .نتايج اين برنامه حاکی
از کاهش معنادار اضطراب بود .والدين کاهش معناداری در رفتارهای مخالف؛ و معلمان کاهش
معناداری در مشکالت رفتاری بیقراری ناشی از کمبود توجه را گزارش دادند .به عبارتی
تمامی ارزيابیها گرايش مثبت و معناداری را نشان میداد .مهارت عملکرد و ارتباط فرد با
جامعه دربرگیرنده کلیه مهارتهای است که بر نحوه ارتباط و نقش فرد در جامعه اشاره دارد.
اين مهارت منجر به شناخت دانشآموز از نقش فعلی خود و نقش هايی که میتواند در جامعه
ايفا نمايد میشود و همچنین محتوای آموزشی اين بخش نحوه برقراری ارتباط در جامعه را
مشخص مینمايد .مهارتهای شخصی و پايه مربوط به شخصیت افراد است و پايهای برای
ساير مهارتهای ارتباطی است به طوری که در هر مهارت ارتباطی تأثیر گذار است.

سامانسی1

( )2010نیز در پژوهش خود با عنوان "نظر معلمان در مورد پیشرفت مهارتهای اجتماعی در
دانشآموزان مدرسه ابتدايی" با استفاده از تکنیکهای پژوهش کیفی به اين نتیجه رسید که 4
عامل اصلی نقش مهمی در رشد مهارتهای اجتماعی ايفا میکنند که عبارتند از :مدرسه،
خانواده ،محیط و ويژگیهای شخصی هر دانشآموز .مهارت مراقبت از خود دربرگیرنده کلیه
مهارتهای است که سبب مراقبت از خود و پیشگیری از آسیب ديدن در ارتباط با ديگری
میشود .از آنجا که دانشآموزان دوره ابتدايی از بستر خانواده دور میشوند و کم کم در
محیطهای اجتماعی مختلفی قرار میگیرند و نیاز به استقالل پیدا میکنند ،اين مهارت در سطح
روابط بین فردی و اجتماعی اهمیت زيادی دارد .مهارت ابراز وجود و مطالبهگری دربرگیرنده
کلیه مهارتهای بیان و بروز احساسات ،تمايالت و خواستهها و مطالبه درخواستها يا حقوق
خود می باشد .اين مساله روشن است که انسان موجودی اجتماعی است و برای تامین نیازهای
خود بايد بتواند در ارتباط با ديگران از مسیرهای درست به نیازهای خود پاسخ دهد .مهارت
ارتباط با رسانهها و فضای مجازی دربرگیرنده مهارتهای نحوه ارتباط با ديگران و انتقال پیام
در فضای مجازی و نیز نحوه مواجهه با پیام ها از طريق رسانهها میباشد .با توجه به اينکه
دانشآموزان زمان زيادی را در فضای مجازی میگذرانند و هر محیطی چه مجازی و چه
1. Samanci
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غیرمجازی ،مهارتهای ارتباطی خاص خود را مطالبه میکند و از آنجا که محیط مجازی می-
تواند مخاطرات خود را داشته باشد ،الزم است آموزش اين مهارت ،مورد توجه بیشتری قرار
گیرد .مهارت دوستيابی دربرگیرنده مهارتهای نحوه ارتباط با دوست و دوستيابی میباشد.
بعد از محیط خانواده ،يکی از تأثیرگذارترين افراد در زندگی دانشآموزان ،دوستانی است که
انتخاب میکنند و میتوانند زندگی دانشآموزان را در جهات مثبت و منفی سوق دهند .مهارت
ارتباط با خود دربرگیرنده مهارتهای ارتباط با خود و يا خودگردانی میباشد .با توجه به اينکه
ارتباط با خود (خودارزيابی و خودشناسی) بر روابط با ديگری تأثیر گذار است ،اين مهارت
جزء مهارت های ارتباط بین فردی و اجتماعی محسوب شده است .مهارت ارتباط با خانواده
دربرگیرنده مهارتهای برقراری ارتباط عاطفی و ابراز محبت ،کمک کردن و رعايت حقوق در
خانواده میباشد .آداب معاشرت نیز ،مهارتهايی است که افراد چه در مواجهه با اشخاص آشنا
و چه ناآشنا در موقعیتهای مختلف از خود نشان میدهند و میتواند در سطح روابط بین
فردی و اجتماعی موثر باشد.
علیرغم اين موضوع که مهارتهای ارتباطی بیشتر بر حیطه مهارتی متمرکز است به اين معنا
که فرد با يادگیری اين دست مهارتها در موقعیتهای عملی آنها را اجرا میکند ،خرده-
مهارتهای تعیین شده دربرگیرنده حیطههای شناختی و عاطفی نیز میباشند .از جمله ويژگی-
های اين مهارتها اين است که بر مبنای منابع متعددی تعیین شدهاند .استفاده از نظر معلمان و
نیز اساتید دانشگاهی منجر به پیوند حوزه عمل و نظر میگردد .همین طور متن سند برنامه
درسی ملی در تعیین اهداف مورد توجه بوده است که نمايانگر نزديکی اين اهداف با فرهنگ
جامعه میباشد .نقطه قوت ديگر اهداف تعیین شده اين است که بر اساس نیازهای و مشکالت
ارتباطی موجود در بین دانشآموزان طراحی شده است .همچنین وجود طیف خرده مهارتهای
ارتباطی ،مهارتهای محوری اصلی بیشتری را پوشش میدهد .در راستای اهداف تعیینشده،
محتوای الگوی برنامه درسی آموزش مهارت ارتباط بین فردی و اجتماعی نیز دارای 46
مشخصه میباشد .به طور کلی برخی از ويژگیهای محتوا را میتوان در دستههای مختلفی
جای داد .اين ويژگیها را میتوان در دستههای :محتوا و ويژگیهای دانشآموزان ،محتوا و
متغیرهای محیطی ،محتوا و نحوه ارائهی مفاد محتوا ،محتوا و نحوه سازماندهی آن ،محتوا و
متغیر زمانی ،محتوا و فعالیتهای يادگیری و محتوا و ابزارهای آموزشی قرار داد.
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الگوی برنامه درسی طراحی شده 9 ،روش تدريس را که متناسبترين روشها جهت
آموزش مهارت ارتباط بین فردی و اجتماعی میباشند ،ارائه کرده است .از جمله روشها،
روش تدريس ايفای نقش و استفاده از بازی میباشد .کوواوا 1و همکارانش ( )2011نیز در
پژوهش خود با عنوان "تأثیر بازیهای موسیقی و فعالیتهای ايفای نقش بر خودپنداره و
روابط با همساالن در میان دانشآموزان دوره ابتدايی "،نشان دادند که فعالیتهای نام برده،
مهارتهای اجتماعی دانشآموزان را پرورش داده است .رينولد 2و همکارانش ( )2011در
پژوهش خود با عنوان "بازی ،زبان ،مهارتهای اجتماعی بچههای حاضر در مدرسهای با برنامه
درسی مبتنی بر بازی و مدرسهای با برنامهای مبتنی بر ساختار سنتی در مناطق پايین اقتصادی و
اجتماعی" نشان دادند با توجه به اينکه بچه ها بهبود معناداری در برنامه درسی مبتنی بر بازی،
در تمام مناطق تعیین شده ازخود نشان دادند ،تجربه مدرسه ،مهارتهای اجتماعی کودکان را
افزايش می دهد .برنامه درسی مبتنی بر بازی ،نیازهای يادگیری و تکاملی بچه ها را به طور
موثری تامین میکند.
بخش ارزشیابی الگوی برنامه درسی آموزش مهارت ارتباط بین فردی و اجتماعی نیز دارای
 18مشخصه میباشد .مورد نام برده اشاره به انواع روشهای ارزشیابی و ويژگیهای ارزشیابی
دارد .روشهای ارزشیابی نیز بر اساس کمی يا کیفی بودن ،بر اساس زمان ارزشیابی و بر اساس
منابع ارزشیابیکننده تقسیم میشوند.
پیشنهادات پژوهشی:
با توجه به نتايج پژوهش حاضر موارد زير پیشنهاد میشود:
 -1تدوين کتابهای درسی دوره دوم ابتدايی بر مبنای اهداف شناسايی شده که شامل
مهارتهای :مهارت برقراری ارتباط و گفت و گو و انتقال پیام ،همزيستی صلح محور،
تفکر و حل مساله ،مشارکت و کار گروهی ،کنترل احساسات ،مواجهه و بیان احساسات،
عملکرد و ارتباط فرد با جامعه ،مهارتهای شخصی و پايه ،مراقبت از خود ،ابراز وجود و
مطالبه گری ،ارتباط با رسانه و فضای مجازی ،دوست يابی و ارتباط با دوست ،ارتباط با

1. Kouvava
2. Reynolds
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خود ،آداب معاشرت ،ارتباط با خانواده؛ میشود و توجه به هر يک از خرده مهارتهای
فرعی.
 -2تدوين محتوای کتابهای درسی دوره دوم ابتدايی در راستای کسب مهارتهای ارتباط
بین فردی و اجتماعی به گونهای که منجر به خودشناسی و خودآگاهی فرد در ارتباطات
شود؛ دانشآموزان را در ارتباط با سه سطح ارتباط با خود ،با اعضای خانواده و بستگان و
نیز روابط اجتماعیِ وسیع تر قرار دهد؛ شامل حوزه روابط فرد در موقعیتهای مختلف
باشد؛ الگوهای ارتباطی و رفتاری را به تصوير بکشد و الگوهای ارائه شده ،قابل
الگوبرداری باشد؛ در قالب فعالیتهای جمعی وگروهی (از جمله پروژه) تعريف؛ و منجر
به همکاری افراد و گفت و گو شود؛ مساله محور باشد؛ در بر گیرنده واقعیات و مسائل
زندگی روزمره به ويژه مسائل دانشآموزان و نگرانی و دغدغه آنان باشد؛ مبتنی بر فرهنگ
ی روز باشد؛
موجود طراحی شود؛ در بر گیرنده مسائل اجتماعی ،به ويژه مسائل اجتماع ِ
متناسب با مشخصات و شرايط منطقه آموزشی باشد؛ متناسب با تفاوتهای فردی باشد.
 -3استفاده از روشهای تدريس :پروژه محور ،ايفای نقش ،نمايشی ،بحث گروهی ،بارش
افکار ،واحد تجربی ،مشارکتی ،مبتنی بر بازی ،گردش علمی؛ جهت کسب مهارتهای
ارتباط بین فردی و اجتماعی دانشآموزان دوره دوم ابتدايی.
 -4استفاده از روشهای ارزشیابی همراه با ويژگیهای خاص خود از جمله :ارزشیابی مهارت
محور ،ارزشیابی به صورت انفرادی و مجزا (با توجه به تفاوتهای فردی) ،ارزشیابی
تکوينی يا فرايندی (متوالی و مستمر) ،ارزشیابی به صورتی که دانشآموز خودش با
خودش مقايسه شود نه با ديگری (توجه به تفاوتهای فردی) ،ارزشیابی فعالیت محور و
مبتنی بر عملکرد دانشآموز ،ارزشیابی توصیفی (کیفی) ،ارزشیابی ترکیبی (کمی و کیفی)،
خود ارزشیابی (در حین مکالمات) ،ارزشیابی اولیه يا ارزشیابی ورودی (جهت تعیین نیاز و
سطح آگاهی) ،ارزشیابی پايانی يا نهايی ،ارزشیابی گروهی (انجام کار و تکالیف به صورت
گروهی در موقعیت عملی ،ارزيابی گفت و گوی گروهی ،ارزيابی عملکرد گروهی)،
ارزشیابی پورت فلیو به وسیله پوشه کار (اين پوشه کار حاصل پژوهش ها يا مصاحبههای
انجام شده است) ،ارزشیابی در قالب فعالیت اجتماعی و گروهی ،ارزشیابی مبتنی بر توانايی
دانشآموزان ،ارزشیابی با استفاده از منابع متعدد ،ارزشیابی با هدف کشف واقعیت.
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قدردانی و تشکر:
از استادان راهنما و مشاور رساله تحصیلی حاضر و همچنین از معلمان ،اساتید دانشگاهی و
متخصصانی که نهايت لطف و همکاری را در انجام پژوهش حاضر با اينجانب داشتهاند ،کمال
تشکر را دارم.
منابع:
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اديب حاج باقری ،محسن؛ پرويزی ،سرور؛ صلصالی ،مهوش ( .)1390روشهای تحقیق کیفی .تهران:
بشری.
ايمان ،محمدتقی؛ نوشادی ،محمودرضا ( .)1390تحلیل محتوای کیفی ،پژوهش.15-44 ،)2( 3 ،
باباپور خیرالدين ،جلیل ( .)1387اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر شیوههای حل مساله
دانشآموزان .فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبريزwww.sid.ir .8-23 ،)10( 3 ،
بابادی ،امین؛ مشکانی ،محمد ( .)1390مقیاس مهارتهای زندگی :تدوين و هنجاريابی ،ابزاری معتبر
برای سنجش مهارتهای زندگی دانشآموزان ابتدايی .مجله مطالعات روان شناسی تربیتی،)14( 8 ،
jeps.usb.ac.ir .22 -1
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ايران ( .)1391وزارت آموزش و پرورش.
خسروی ،رحمت اله؛ فتحی واجارگاه ،کورش؛ آشتیانی ،ملیحه ( .)1393آسیب شناسی برنامه درسی
مهارتهای زندگی در نظام آموزش متوسطه نظری .پژوهشهای آموزش و يادگیری-1 ،)4( 21 ،
.18
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