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 5علیرضا صادقی                       4نعمت اهلل موسی پور
ه هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباريابی الگوی برنامچکیده:  

 های روابط بین فردی و اجتماعی در دورهدرسی آموزش مهارت
 وباشد. در اين پژوهش از روش آمیخته )کمی دوم ابتدايی می

 18و  نفر از معلمان 20کیفی( استفاده شد. در مرحله طراحی، با 
نفر از اساتید دانشگاهی مصاحبه صورت گرفت. جهت تعیین 

 26 اعتبار، الگوی طراحی شده در قالب پرسشنامه ای در اختیار
ريزی درسی قرار گرفت. پس از شناسايی متخصص حوزه برنامه

-انشهای ارتباطی، شناسايی مشکالت ارتباطی دهای مهارتمولفه

ی آموزان و نتايج تحلیل محتوای سند برنامه درسی ملی؛ الگو
برنامه درسی طراحی و اعتباريابی شد. حاصل اين پژوهش 

های وزش مهارتطراحی الگوی برنامه درسی معتبری جهت آم
ی بتدايآموزان دوره دوم اارتباط بین فردی و اجتماعی برای دانش

مهارت محوری  38مهارت محوری اصلی،  14بود که دارای 
ه مشخص 46خرده مهارت ارتباطی به عنوان اهداف،  137فرعی و 

مشخصه برای روش های  18روش تدريس و  9برای محتوا، 
 شد. ارزشیابی برنامه درسی می

 هایت: طراحی برنامه درسی، اعتباريابی الگو، مهارهاواژهلیدک
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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. 
Keywords: Curriculum Design, Model Validation, 
Communication Skills, Interpersonal and Social 
Relationships, Second Grade 
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 مقدمه

برانگیزی است و نحوه های انسانی و غیرانسانی چالشها و موقعیتزندگی دارای فراز و نشیب

ی ساير هايی که به اندازهطلبد؛ مهارتهای خاص خود را میها، مهارتمواجهه با اين موقعیت

-توجهی به آنها خسارت جبرانموضوعات دانشی از اهمیت بااليی برخوردار هستند و کم

های مهارت"ها که با عنوان اين مهارتگذارد. يری در زندگی فردی و جمعی به جا میناپذ

ای توسط سازمان بهداشت جهانی مورد آموزش قرار شوند، در قالب برنامهشناخته می "زندگی

اجتماعی کودکان و نوجوانان بود،  –های روانی گرفتند. هدف از اين برنامه افزايش توانايی

کرد ) های زندگی، سازگارانه برخورد کنندتوانند با مقتضیات و مسايل و دشواریبرای اين که ب

های زندگی (. بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهانی، مهارت1384نوقابی و پاشا شريفی، 

توانايی هايی برای سازگاری و ارائه رفتار مثبت هستند که به فرد در کسب موفقیت و کامیابی 

بابادی، ) رسانندهای روزمره خود ياری میوثر با تقاضاها و چالشدر زندگی و مقابله م

های زندگی، مهارت روابط بین فردی و اجتماعی به عنوان (. در میان مهارت1390مشکانی،

که در متون علمی  1های مجزا و اساسی اشاره شده است. منظور از روابط موثريکی از مهارت

، به اين معنا است که ما قادر هستیم خودمان را به شکل از آن به روابط اجتماعی نیز ياد شده

مان باشد بیان کنیم. اين تعريف به ای که مناسب فرهنگ و موقعیتکالمی يا غیرکالمی به گونه

باشد و يا ممکن است ها و نیازهايمان میمعنای توانمند شدن برای بیان نظرات، تمايالت، ترس

ت کمک کردن و پیشنهاد دادن در زمان مورد نیاز باشد. به معنای توانمند شدن برای درخواس

کند تا به شکل مثبتی با مردمی که با ما به ما کمک می 2های روابط بین فردی-در مقابل مهارت

در تعامل هستند، ارتباط برقرار کنیم. ممکن است به معنای توانمند شدن برای ايجاد يا حفظ 

جتماعی و روانی ما بسیار مهم است؛ يا ممکن است به روابط دوستانه باشد که برای بهزيستی ا

معنای حفظ ارتباط با اعضای خانواده باشد که منبع مهم حمايت اجتماعی است. همچنین 

بیرل ) ممکن است به معنای توانمند شدن برای به پايان رساندن يک رابطه به طور سازنده باشد

اسر کشورهای مختلف، مربیان علوم و (. در سر1997و همکاران،  2، ايوانس1، اورلی3ويسن

                                                 
1. Effective communication  

2. Interpersonal relationship skills  

3. Birrell Weisen 
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های ارتباطی را به عنوان يک شايستگی الزم برای سواد علمی در ها به صراحت مهارتسازمان

های قرن بیست و يکم در به عنوان مهارت "همکاری"اند. برای مثال شناسايی کرده 21قرن 

ها به عنوان ها و زمینهقالب اياالت متحده آمريکا بر توانايی بیان نظرات و افکار در يک سری

(. به اعتقاد 2016و همکاران،  5، کیم4، يو3چانگ) تاکید شده است بخش مهم سواد علمی

های عملکردی در زندگی ارتباطی در بسیاری از زمینه -های اجتماعی( مهارت2008) 6بولتون

زان و کیفیت نفس باال و میيک فرد نقش دارد مانند عملکرد تحصیلی و شغلی مناسب، عزت

و  7(. ديبو1397شريعت باقری، نیک پور، ) شاد بودن، سازگاری با محیط و رضايت از زندگی

( علت اساسی بروز مشکالت اجتماعی را عملکرد ناکافی رفتارهای اجتماعی 2006) نیز 8پرينز

در (. نقص 1394دهباشی، اصلی پور و کافی، ) اندمانند تعامل با گروه همگنان در نظر گرفته

های اجتماعی، نقش مهمی در توسعه و بقا بسیاری از اختالالت رفتاری ها و صالحیتمهارت

(، در 1993) 11و براکن 10(. مک کالم2003، 9اسپنس) و احساسی کودکان و نوجوانان دارد

دهند در معرض خطر آموزانی که روابط ناسالم را نشان میکنند: دانشمی پژوهش خود اشاره

در زندگی هستند مانند: حذف از مدارس، ارتکاب جرم، ناسازگاری زناشويی. مشکالت آينده 

نام  نوجوانی در خطرساز عوامل عنوان به ارتباطی هایهای ديگر نیز، فقدان مهارتپژوهش در

( 1387) (. نتايج پژوهش باباپور1392نجفی، بیگدلی، دهشیری و همکاران، ) است شده برده

آموزان، موثر است. ی دانشحل مسالههای ای ارتباطی بر شیوههدهد آموزش مهارتنشان می

آشنايی با های های ارتباطی که شامل: مهارت( مهارت1392) در پژوهش احمدی و همکاران

ها و موانع ارتباطی، انتخاب دقیق کلمات، خوب گوش دادن، قاطعیت در رفتار، بیان ارتباط، پل

موزان دختر مقطع متوسطه آموزش داده شد. نتايج حاکی آشد، به دانشنظر خود و نه گفتن می

                                                                                                                   
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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های ارتباطی در بهبود باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی از موثر بودن آموزش مهارت

 ( در پژوهش خود نشان دادند آموزش1395) آموزان بوده است. قبادپور و تاجریدانش

 سازگاری نمرات افزايش ون باعثآزمپس در ارتباطیهای زندگی از جمله مهارت هایمهارت

( نیز در پژوهش خود نشان 1395) پورزاده و عبداهللقاسم .است شده اجتماعی کودکان کار

ان دوره ابتدايی موجب کاهش پرخاشگری آموزدانشهای ارتباطی به که آموزش مهارتدادند 

پژوهشگران در آموزان گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه شده است. اين و خشم دانش

های ارتباطی در مدارس مورد توجه قرار دهند که آموزش مهارتمی پژوهش خود پیشنهاد

 .گیرد

ات ثیرتأهای ارتباطی و های صورت گرفته حاکی از اهمیت آموزش مهارتنتايج پژوهش    

ات رتأثی های زندگی شخصی و اجتماعی فردمثبت آن بر فرد است. فقدان اين مهارت بر جنبه

م ، لزوهای ارتباطیگذارد. به دلیل اهمیت مهارتمنفی کوتاه مدت و بلند مدت به جا می

شود. می های ارتباط بین فردی و اجتماعی آشکارطراحی برنامه درسی آموزش مهارت

بتنی بر مگیرد، اجتماعی را دربر ارتباط بین فردیهای مهارتهای که تمام مولفهای برنامه

د. ر گیرآموزان باشد و شرايط مطلوب را در نظفردی و اجتماعی دانش مشکالت ارتباط بین

های هارتکه تمام عناصر آن به طور هماهنگ و يکپارچه در راستای تحقق آموزش مای برنامه

خصصان اه متان باشد. چنین برنامه درسی بايد از ديدگآموزدانشارتباط بین فردی و اجتماعی 

 شد.برنامه درسی دارای اعتبار با

ها از ارتباطی نیز اهمیت خاصی دارد. هر چند آموزش اين مهارتهای زمان آموزش مهارت    

شود اما آموزش رسمی آن در دوران کودکی دوم و در دوران کودکی اول در خانواده آغاز می

ای در پرورش و کنندهگردد. بديهی است که دوره دبستان نقش تعیینمدارس ابتدايی آغاز می

های ارتباطی و اجتماعی دارد. چرا که اين مقطع آغازی بر حضور کودک در مهارت تقويت

ساالری، زارع زردينی، طاق داری و همکاران، ) اجتماع و جدا شدن وی از خانواده است

آموزان دوره ابتدايی، از جمله منعطف بودن های خاص دانش(. از طرفی به دلیل ويژگی1394

هايشان در اين دوره؛ زمان مناسبی برای آموزش و دوام يادگیری آموزانپذيری دانشتأثیرو 

بر دوره دوم  مقالهاين  های ارتباطی و پیشگیری از بروز مشکالت اجتماعی است.مهارت
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های تحصیلی چهارم، پنجم و ششم دوره دوم ابتدايی شامل پايهابتدايی تمرکز يافته است. 

آموزان دوره دوم نسبت به يی اين است که دانشابتدايی است. علت انتخاب دوره دوم ابتدا

در مدرسه و رعايت قوانین اجتماعی  خودآموزان دوره اول با توجه به تجربه زيسته دانش

تری برای يافتگی و نظم پذيری، آمادگی و توانمندی بیشتعیین شده در مدرسه، سطح رشد

از طرفی دامنه ارتباط آن ها  های روابط بین فردی و اجتماعی را دارند.کسب انواع مهارت

شود. با توجه به آن چه گفته شد، اين سوال پژوهشی تر و شامل تشکیل گروه نیز میوسیع

های ارتباط بین فردی و گردد که الگوی برنامه درسی معتبر جهت آموزش مهارتمی مطرح

 اجتماعی در دوره دوم ابتدايی کدام است؟

 شناسی پژوهشروش

 بین های ارتباطژوهش درصدد طراحی الگوی برنامه درسی آموزش مهارتاز آنجا که اين پ

وای ین محتهای درسی و تعیآموزان است و نتیجه آن در طراحی برنامهفردی و اجتماعی دانش

-وشره به گیرد، از نظر هدف از نوع کاربردی است و با توجآموزشی مورد استفاده قرار می

ز اپس  هگردد به طوری کته از نوع اکتشافی محسوب میهای مورد استفاده، نوعی روش آمیخ

لگوی بی اطراحی الگوی برنامه درسی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به اعتباريا

 ست. بهپیمايشی( پرداخته ا –توصیفی ) برنامه درسی طراحی شده با استفاده از روش کمی

و  های تدريسمحتوا، روشهای گیتعیین اهداف، ويژ) منظور طراحی الگوی برنامه درسی

 اساتید به باهای ارزشیابی( از سه منبع: نتايج تحلیل متن مصاحبه با معلمان، متن مصاحروش

 نابعمدانشگاهی و نیز سند برنامه درسی ملی استفاده شد. در شکل زير مراحل پژوهش و 

 کسب اطالعات در هر مرحله مشخص شده است.
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نابع کسب اطالعات. مراحل پژوهشی و م1شکل   

های مهارت ارتباط بین فردی و اجتماعی و نیز شناسايی مشکالت برای شناسايی مولفه 

آموزان، با معلمان دوره دوم ابتدايی، مصاحبه به عمل آمد. معلمان يکی از ارتباطی دانش

 هایآموزان در موقعیتترين و بهترين اشخاص برای مشاهده رفتارهای اجتماعی دانشنزديک

گیری در مختلف هستند. برای دسترسی به معلمان و کسب اطالعات از آنها، از روش نمونه

دسترس، هدفمند و نظری استفاده شد. به طوری که معلمان دوره دوم ابتدايی که دارای سطح 

شناسی و علوم تربیتی و روانهای التحصیل هر يک از رشتهکارشناسی ارشد يا دکتری، فارغ

شهر  19و  16، 15دريس بیشتری بودند از طريق اداره آموزش و پرورش مناطق دارای سابقه ت

تهران شناسايی شدند و مصاحبه با آنها تا آنجا صورت گرفت که نمونه بعدی، اطالعات جديد 

معلم مورد مصاحبه قرار گرفتند. کلیه  20گر قرار ندهد. در مجموع ديگری در اختیار مصاحبه
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-شوندگان يک نفر فارغدرک کارشناسی ارشد بودند. در بین مصاحبهشوندگان دارای ممصاحبه

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 

دهند، تنها با دو معلم مرد مصاحبه ره ابتدايی را معلمان زن تشکیل میاينکه اغلب معلمان دو

 قید شده است. 1ها در جدول شماره صورت گرفت. اطالعات بیشتر در مورد نمونه

معلمان() شوندگان. مشخصات مصاحبه1جدول   

 کد  سال() سابقه تدریس نوع مدرسه رشته تحصیلی پایه تدریس

 1 6 پسرانه مشاوره 6

ريزی آموزشیرنامهب 4  2 26 پسرانه 

 3 15 پسرانه مديريت آموزشی 5

شناسی تربیتیروان 5  4 4 دخترانه 

 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

ريزی درسیبرنامه 6  9 27 پسرانه 

 10 8 دخترانه مديريت آموزشی 5

 11 4 پسرانه مديريت آموزشی 4

 12 27 پسرانه مديريت آموزشی 6

 13 25 دخترانه مشاوره 1

سنجیروان 4  14 12 پسرانه 

 15 25 پسرانه علوم تربیتی 3

ريزی درسیبرنامه 6  16 20 دخترانه 

شناسی تربیتیروان 6  17 11 دخترانه 

شناسی تربیتیروان 4  18 2 پسرانه 

 19 8 پسرانه مديريت آموزشی 6

ريزی درسیبرنامه 6  20 6 پسرانه 
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آگاهی ز نی ت روابط بین فردی و اجتماعی وهای مهارطور به منظور شناسايی مولفه همین      

ان، آماوزدانشهای روابط بین فردی و اجتمااعی از ويژگی عناصر برنامه درسی آموزش مهارت

دفمناد، هگیاری از روش نمونهدر اين بخش نیز  مورد مصاحبه قرار گرفتند. ه،استاد دانشگا 18

-حوزه نظری و نیز گلوله برفی استفاده شد. به اين ترتیب در پژوهش حاضر از نظر متخصصان

 باا نموناه شناسی و علوم ارتباطات استفاده شد. فرايند انجاام مصااحبههای علوم تربیتی، روان

 ه داشتندود که افرادی که اطالعات بهتری در مورد موضوع مورد مطالعمورد نظر به اين شکل ب

طی هاای ارتباايا دارای سابقه پژوهش و کار در حوزه طراحی برنامه درسی و آموزش مهاارت

شاونده بهشونده اول، فرد مصاحشدند؛ فرد مصاحبهشوندگان معرفی میبودند، از طريق مصاحبه

ترتیاب  شاونده ساوم را. باه ايانشونده دوم، فرد مصاحبهبهکند و فرد مصاحدوم را معرفی می

جدياد  شوندگان به پژوهشگر معرفی شدند و مصاحبه تا آنجا ادامه يافت که اطالعااتمصاحبه

 ديگری در اختیار پژوهشگر قرار ندهد.

اساتید دانشگاهی() شوندگان. مشخصات مصاحبه2جدول    

  کد جنسیت گروه آموزشی مرتبه علمی دانشگاه

 1 مرد آموزش و پرورش استاديار عالمه طباطبايی

 2 مرد شناسی بالینیروان 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 اطبايیعالمه طب

 7 مرد شناسی بالینیروان 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 شناسی بالینیروان استاد تمام عالمه طباطبايی

 12 زن مطالعات ارتباطی استاديار عالمه طباطبايی

 13 زن مطالعات برنامه درسی استاديار عالمه طباطبايی

 14 مرد شناسی بالینیروان دانشیار علوم پزشکی ايران
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  کد جنسیت گروه آموزشی مرتبه علمی دانشگاه

 15 مرد مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش استاديار تهران

 16 زن ريزی درسیبرنامه استاد مدعو راندانشگاه ته

 17 مرد شناسی بالینیروان دانشیار عالمه طباطبايی

 18 زن مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش دانشیار تهران

اعی، به منظور بررسی وضعیت مطلوب در حوزه آموزش مهارت روابط بین فردی و اجتم    

 ند. د برنامه درسی ملی مورد تحلیل قرار گرفتبر مبنای روش نمونه گیری هدفمند، سن

دفمند و گیری هدر بخش اعتباريابی برنامه درسی طراحی شده نیز بر مبنای روش نمونه    

انشگاه و دريز درسی در متخصص برنامه 26شده در اختیار  ی طراحیگلوله برفی، پرسشنامه

ش و رت آموزريزی آموزشی، وزارنامههای: پژوهش و بريز درسی در سازمانکارشناسان برنامه

ی پرورش و نیز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش قرار گرفت. مشخصات نمونه پژوهش

 در اين بخش در جدول زير ارائه شده است.

دهندگان جهت اعتباريابی الگوی برنامه درسی طراحی شده. مشخصات پاسخ3جدول   

سمت شغلی 

 کارشناسان

گروه آموزشی/ 

 تخصص

ه رتب

 علمی

دانشگاه/ سازمان مشغول 

 به کار

 کد جنسیت

 1 مرد عالمه طباطبايی استاديار آموزش و پرورش -

 2 زن وزارت آموزش و پرورش دانشیار - کارشناس پژوهش

 3 مرد شاهد دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت -

 4 مرد عالمه طباطبايی استاديار مطالعات برنامه درسی -

 5 زن عالمه طباطبايی تادياراس 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 نامه درسیمطالعات بر -

 12 مرد تهران دانشیار مطالعات برنامه درسی -
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سمت شغلی 

 کارشناسان

گروه آموزشی/ 

 تخصص

ه رتب

 علمی

دانشگاه/ سازمان مشغول 

 به کار

 کد جنسیت

 13 زن تهران مربی مطالعات برنامه درسی -

 14 زن عالمه طباطبايی استاديار آموزش و پرورش -

 15 زن آزاد مربی مطالعات برنامه درسی -

سرپرساااات معاوناااات 

-طراحی و تولیاد بساته

 های يادگیری

 سازمان پژوهش و - -

 ريزی آموزشیبرنامه

 16 مرد

کارشاااناس طراحااای و 

 های يادگیریتولید بسته

 سازمان پژوهش و  - -

 ريزی آموزشیبرنامه

 17 زن

-سرپرست اماور برناماه

رياااازی و هماااااهنگی 

هااای تربیاات و حااوزه

 يادگیری

پژوهشگاه مطالعات آموزش  - -

 و پرورش

 18 مرد

کارشاااناس طراحااای و 

 های يادگیریستهتولید ب

 سازمان پژوهش و  - -

 ريزی آموزشیبرنامه

 19 زن

کارشاااناس طراحااای و 

 های يادگیریتولید بسته

-سازمان پاژوهش و برناماه - -

 ريزی آموزشی

 20 زن

کارشااااناس مساااائول 

 هماهنگی

 سازمان پژوهش و  - -

 ريزی آموزشیبرنامه

 21 زن

 سازمان پژوهش و - - کارشناس گروه درسی

 ريزی آموزشیهبرنام

 22 مرد

 سازمان پژوهش و  - - کارشناس گروه درسی

 ريزی آموزشیبرنامه

 23 زن

 سازمان پژوهش و  - - رئیس گروه درسی

 ريزی آموزشیبرنامه

 24 مرد

 سازمان پژوهش و  - - کارشناس گروه درسی

 ريزی آموزشیبرنامه

 25 مرد

سرپرست حوزه تربیات 

 و يادگیری

 ش و سازمان پژوه - -

 ريزی آموزشیبرنامه

 26 زن
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های مهارت روابط بین فردی و اجتماعی، مشکالت ارتباط بین فردی جهت شناسايی مولفه    

های عناصر برنامه درسی آموزش مهارت آموزان و نیز شناسايی ويژگیدانش 1و اجتماعی

تفاده شد. متن ساختاريافته اسآموزان از مصاحبه نیمهارتباط بین فردی و اجتماعی دانش

مصاحبه با معلمان و اساتید دانشگاهی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رويکرد 

د يکرروکیفی با ای تحلیل محتواز روش که ای مطالعهتلخیصی مورد بررسی قرار گرفت. 

با ، متند در موجوة يژويا مضامین ت کلمادن کمی کرو ايی اکند با شناسمیده ستفااتلخیصی 

ين د. اشومیز غاآمتن در نها ای آيا محتوت ن کلماايد ابررااونگی کافهم چگف ده

ين د ابررکشف کااز آن، بیشتر ، ستت اکلمای فهم معناای نه تنها تالشی برزی کمیتسا

از نشانی ، متنه در يژن ويک کلمه يا مضمود نموای بردن ست. تحلیل کرامتن ت در کلما

تحلیلی کمی به ، يستدز اهمین حد بادر گر تحلیل است امشخص و ضح ای واتحلیل محتو

تحلیل محتوای ست. ه ايژن وگاواژيا ن نی مضمواوافرآن روی ز اه تمرکاد کايآیامر مااش

ن و ااپنهای تحلیل محتون که همارش شمای سوآن ند به اتومیکیفی با رويکرد تلخیصی 

، تلخیصید يکرروکیفی با ای تويک تحلیل محود. در نیز بر، ستت اااکلمد در واۀ موجانهفت

ای رابری مااپرشن ااگد. واژواشیامز ااغآمشخص ت ااکلمی واجوبا جست داده تحلیل 

نظر رد موواژة ند که اهد بداخوينجا محقق میدر اشوند. میمشخص محاسبه ح صطالار اه

ه شدده برر توسط چه کسانی بهکااد و چه غیرمستقیم به چه تعدو مستقیم رت ه به صواچ

 (.1390ايمان و نوشادی، ) دازدمزها بپرزی رساننها به مضموس آساات تا براسا

ها حدودًا به اين ترتیب در پژوهش حاضر کلیه مکالمات با معلمان، ضبط شد. اين مصاحبه    

دقیقه به طول انجامید. پس از شنیدن، واژه به واژه روی کاغد نوشته و به  50الی  30به مدت 

های هايی که به مهارتواحد تحلیل عبارت بود از کلیه کلمات و عبارت دقت بررسی شدند.

روابط بین فردی و اجتماعی اشاره داشت. برای هر معلم يک کد اختصاص يافت. متن 

ی ی هر يک از معلمان مطالعه و واحدهای تحلیل در هر يک بر اساس اولین مرتبهمصاحبه

اطی نوشته شد. به عبارتی هر چند يک معلم به ها و مشکالت ارتبظهور آن در فهرست مهارت

بار آن مهارت و ها و مشکالت ارتباطی در متن پرداخته بود، تنها يکتکرار برخی مهارت

                                                 
ای مجزا در موضوع شناسايی مشکالت ارتباط بین فردی و اجتماعی به دلیل اهمیت و حجم قابل توجه آن، در مقاله 1.

 ست.فصلنامه تعلیم و تربیت به چاپ خواهد رسید، لذا از شرح مفصل آن در اين مقاله خودداری شده ا
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های مهارت ارتباطی و مشکالت ارتباطی قید شد. با مشکل ارتباطی در فهرست شناسايی مولفه

شد، اين بار در ری تکرار میاين حال اگر همان مولفه يا مشکل ارتباطی توسط معلم ديگ

های ارتباطی گرديد. به اين صورت لیست مولفهها و مشکالت ارتباطی درج میفهرست مولفه

شده و نیز مشکالت ارتباط بین فردی و اجتماعی مورد نظر معلمان تهیه شد، فراوانی  شناسايی

ه و زير يک محور اصلی بندی شدشان، طبقهآنها محاسبه و با توجه به معنای کلمات و کاربرد

 قرار گرفتند. 

احبه متن مص با رويکرد تلخیصی() تبیین عناصر برنامه درسی از طريق تحلیل محتوای کیفی    

 با اساتید دانشگاهی و معلمان به شیوه تشريح شده در باال انجام شد.

 اد باالنهای ارتباط بین فردی و اجتماعی در اسبه منظور بررسی وضعیت آموزش مهارت    

یل د تحلها، سند برنامه درسی ملی موردستی به عنوان وضعیت مطلوب در آموزش اين مهارت

-تمهار هایتر، مولفهمحتوای کیفی با رويکرد قیاسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر که پیش

 ربوط بهشی مالف( ادبیات و پیشینه پژوه های ارتباط بین فردی و اجتماعی از طريق سه منبع:

( جمان و برداری(، ب( مصاحبه با معلبا استفاده از فیش) های ارتباطی و اجتماعیتمهار

خیصی د تلبا استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رويکر مصاحبه با اساتید دانشگاهی و

ی متن حتواشناسايی شده بود، مبنای تحلیل سند برنامه درسی ملی قرار گرفت. نحوه تحلیل م

  ملی در شکل زير توضیح داده شده است:سند برنامه درسی 

 

 

 

 

 

 

 

درسیهای . فرايند تحلیل محتوای کیفی کتاب2شکل   

مبنا قرار دادن هر 

های يک از مهارت

ی شناسايی گانه 15

شده به عنوان يک 

 يا طبقهمقوله 

استخراج عبارت 

گیرنده معنايی دربر

واحد تحلیل که 

-اشاره به مهارت

 های ارتباطی دارد

تعیین مفاهیمی 

که در عبارت 

معنايی بر 

های مهارت

ارتباطی داللت 

 دارد

تعیین زيرمقوله يا 

زير طبقه جهت 

-بندی مهارتدسته

های مشترک ذيل 

-هر يک از مهارت

 گانه 15های 
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ده استفا پیمايشی -جهت اعتباريابی الگوی برنامه درسی طراحی شده از روش کمی، توصیفی   

 ی ازريز درسشده است. در پژوهش حاضر نیز برای بررسی نگرش و عقايد متخصصان برنامه

-اخصشه از های حاصل از پرسشنامه با استفادپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده

-تک t، باطیآمار استن های آمار توصیفی از جمله: میانگین و انحراف استاندارد و نیز آزمون

ر ل به طوهای متخصصان به هر سواجهت بررسی اين موضوع که آيا میانگین پاسخ -ای نمونه

یز و ن -ا(ويه هگتعیین اعتبار ) باشد يا خیرمی باالتر از میانگین نمرات در هر سوالمعناداری 

 اند.تحلیل شده -جهت بررسی پايايی پرسشنامه –آلفای کرونباخ 

دها ايناا توجه به فرباشند. هر مطالعۀ تحقیقاتی بن طمینااقابلیت دارای تحقیق بايد ی هايافته   

وشته ن(. به 1390ايمان، نوشادی، ) دشويابی میر آن ارزه دشدده برربه کای هاو روش

یق کیفی، آن (، اصوالً هدف از بررسی روايی، دقت و استحکام تحق1399) استرانبرگ و کارپنتر

باشد.  حقیقکنندگان در تاست که اطمینان حاصل شود که مطالعه دقیقاً بیانگر تجربیات شرکت

دسازی، بررسی سند: الزمه اين امر رعايت دقت در مستننوي( می1999) البته چنانچه برن و گرو

وارد مدر  پديده و نیز در مسائل اخالقی است. در عین حال محقق بايد دقت و وضوح الزم را

رد زير و در هنگام گزارش تحقیق نیز به عمل آورد: دقت و وضوح در توضیح پديده مو

 الحظاتمه و شرايط محیط تحقیق، ها، فلسفه مطالعه، زمینفرضبررسی، اهمیت پديده، پیش

ل آوری و تحلیهای جمع، روشکنندگانگیری، خصوصیات شرکتهای نمونهاخالقی، روش

ر بز مرور و نی ها و کاربردهای عملی و بالینی تحقیقگیریها، توسعه تئوريک تحقیق، نتیجهداده

يد که نما را چنان ثبتمطالعات و پیشنهاداتی برای مطالعه بیشتر. به عبارتی مراحل تحقیق 

زی، اديب، پروي) اندها و ساير مراحل به دقت انجام شدهخواننده مطمئن شود که ثبت داده

مقبولیت،  (، چهار معیار1999) (. لینکلن و گوبا و نیز استرابرت و کارپنتر1390صلصالی، 

آنچه در  ند.کنکیفی پیشنهاد میهای همسانی، تعین و انتقال پذيری را برای ارزيابی داده

 شود.پژوهش حاضر مورد توجه بوده است در زير توضح داده می

های پژوهش کیفی بايد قابل پذيرش و قابل اعتماد باشند و اين در گرو ها و يافتهداده مقبولیت:

های هايی که برای افزايش میزان پذيرش دادههای حقیقی است. معموالً روشآوری دادهجمع

-شناسی پژوهش صورت مید، مداخالت و توجهاتی است که در روششوپژوهشی انجام می

گیرد. استفاده از تلفیق در تحقیق و بازنگری ناظرين از جمله کارهايی است که برای مقبولیت 
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ها استفاده از چندين منبع برای افزايش اعتبار نتیجه گیرد. تلفیق دادهپژوهش کیفی انجام می

ها و مجامع با تاکید بر آوری اطالعات از افراد، گروهمعپژوهش است. تلفیق افراد شامل ج

 (. دالور1390اديب و همکاران، ) تعداد افراد و آثار گروه است تأثیربررسی پديده تحت 

( نیز در ارتباط با افزايش قابلیت اعتماد و اعتبار درونی پژوهش کیفی به کنش متقابل 1390)

-وجوی ثبات و همخوانی بین يافتهسازی به جستثلتکند. ممی اشاره 1سازیگانه يا مثلثسه

-های مختلف مشاهده در زمانگرهای مختلف، ابزارهای مختلف، روشهای حاصل از مشاهده

سازی عبارت است از مقايسه اطالعات برای تعیین اين که های مختلف. مثلثها و موقعیت

-سازی جمعيکی از انواع مثلث ها وجود دارد يا خیر.همگرايی در مورد يک مفهوم يا يافته

(. استفاده از نظرات تکمیلی همکاران 1390دالور، ) ها توسط اشخاص مختلف استآوری داده

کنندگان نیز به منظور مقبولیت نتايج پژوهش کیفی مورد ها توسط مشارکتنوشتهو مرور دست

يگران به منظور جلب ها و خالصه پژوهش به دتوجه بوده است. ارائه نتايج و تجزيه و تحلیل

نظرات تکمیلی و انتقادی آنان و توجه به اينکه آيا درک پژوهشگر با ديگران مشابه است انجام 

 (. 1390اديب و همکاران، ) شودمی

 ژوهش بههای پها و يادداشتنوشتهشود که اگر گزارشات و دستتعین وقتی حاصل می تعین:

ی رفع ی براهای مشابهی استخراج کنند. محقق کیفپژوهشگر ديگری داده شود هر دو نفر يافته

وند رمام ابهامات پژوهش و تعین بیشتر تصمیمی روشنی از ابتدا تا انتهای پژوهش دارد، ت

 (.1390اديب و همکاران، ) پژوهش مشخص و واضح است

 کندمی ارائه ( نیز برای اطمینان از روايی و پايايی پژوهش کیفی پیشنهادهايی2001) مورس

وضوع ما بر های مناسب؛ انتخاب کسانی که بیشترين و بهترين احاطه رز جمله انتخاب نمونها

 ندکپژوهش داشته باشند. اين همچنین به تکرار در طبقات و کامل بودن مطلب کمک می

 (.1390اديب و همکاران، )

های هارتهای محاضر به منظور شناسايی مولفه مقالهبا توجه به معیارهای ذکر شده، در    

آموزان، از معلمان دوره دوم ابتدايی که های ارتباطی دانشارتباطی و نیز مشکالت مهارت

التحصیل هر يک التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و نیز فارغدارای سوابق تدريس بیشتر، فارغ

                                                 
1. traingulation 
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نفر از  20مصاحبه با  شناسی بودند مصاحبه به عمل آمد.های علوم تربیتی و رواناز رشته

های تحصیلی مربوطه در هر ی دوم ابتدايی و نیز از رشتههای مختلف دورهعلمان که در پايهم

شوندگان مبین های مصاحبهدو نوع مدرسه پسرانه و دخترانه بودند و نیز شرح مبسوط ويژگی

همچنین متن مصاحبه به همراه نتايج تحلیل اولیه به پژوهشگر ديگری  باشد.ها میاعتبار يافته

ئه شد. لیست تهیه شده از مشکالت، تايید و محورهای اصلی با توافق به صورت نهايی ثبت ارا

 شدند. 

طی، ی ارتباهابه منظور بررسی سند برنامه درسی ملی، از لحاظ پرداختن به انواع مهارت    

ه احی شدی طرهای ارتباطی شناسايی شده در قالب پرسشنامههای مهارتفهرست نهايی مولفه

داده  ورش،و استاد دانشگاهی در گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و نیز آموزش و پربه د

ده آيا خر د کهشد. در اين پرسشنامه از آن ها خواسته شد موافقت يا مخالفت خود را اعالم کنن

یر؛ یرد يا خگهای محوری نام برده شده قرار میشده در ذيل طبقه مهارت های شناسايیمهارت

تیب گیرد؟ به اين ترمحوری شناسايی شده جای می مهارت 15یر در ذيل کدام و اگر خ

یل ای تحلهای آن به عنوان مبنهای محوری اصلی به همراه خرده مهارتفهرست نهايی مهارت

 سند برنامه درسی قرار گرفتند.

 امه درسیبرنسند  های ابعاد برنامه درسی از منابع مختلف: تحلیلدر ارتباط با تعیین ويژگی    

دند بو در باال() ملی، مصاحبه با معلمان و اساتید دانشگاهی که دارای مشخصات ذکر شده

 اساتید ايیدتاستفاده شد. الزم به ذکر است متن مصاحبه با معلمان و اساتید دانشگاهی مورد 

يف راهنمای رساله قرار گرفت. همچنین تمام مراحل تحقیق به صورت واضح و مشخص تعر

 که حاکی از وجود معیار تعین در پژوهش حاضر است. شدند

به  ده است،شدر مرحله اعتباريابی الگوی برنامه درسی طراحی شده که با روش کمی انجام     

 ز آزموننامه اای و به منظور پايايی پرسشنمونهمنظور تعیین روايی محتوايی از آزمون تی تک

 آلفای کرونباخ استفاده شده است. 

 های پژوهشیافته

به منظور تعیین اهداف الگوی برنامه درسی آموزش مهارت روابط بین فردی و اجتماعی  

آموزان، سند برنامه درسی ملی، متن آموزان دوره دوم ابتدايی؛ مشکالت ارتباطی دانشدانش
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مهارت  14ای حاوی مصاحبه با معلمان و نیز اساتید دانشگاهی تحلیل شد. در نهايت مجموعه

های خرده مهارت شناسايی شدند. همچنین به منظور تعیین محتوا، روش 178ی همراه با محور

های ارزشیابی برنامه درسی آموزش مهارت روابط بین فردی و اجتماعی تدريس و روش

آموزان دوره دوم ابتدايی، متن مصاحبه با معلمان و اساتید دانشگاهی مورد مطالعه و دانش

ويژگی از  37نوع روش تدريس و  18ويژگی از محتوای،  66ايت بررسی قرار گرفت. در نه

 های ارزشیابی برنامه درسی آموزش مهارت روابط بین فردی و اجتماعی شناسايی شدند. روش

ه در دور پس از شناسايی عناصر برنامه درسی آموزش مهارت روابط بین فردی و اجتماعی    

سی يزی دررای، توسط متخصصان برنامه پرسشنامهدوم ابتدايی، موارد شناسايی شده در قالب 

 اعتباريابی شدند. 

حتوا، مدر جدول زير میانگین نمرات کل هر يک از چهار عنصر برنامه درسی: اهداف،     

 تعیین شده ای با مقدارنمونهتک tهای تدريس و ارزشیابی برنامه درسی از طريق آزمون روش

 ( مقايسه شده است.3نمره )

ای مربوط به نمرات کل عناصر برنامه درسینمونهتک های آماری و آزمون تیشاخص .4جدول   

ف
ردي

 هاشاخص 

نمرات )

 کل(

تعداد پاسخ
 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 tمقدار  بیشینه کمینه

ی
درجه آزاد

 

سطح معناد
ی

ار
 

تفاوت 

 میانگین

(Tv=3) 

 دامنه اطمینان

 درصد 95 

نتیجه آزمون
 

حد 

 پائین
باال حد  

1 

اهداف 
برنامه 
 درسی

های مهارت)
 اصلی( 

26 3/4810 /37035 2/74 3/98 6/623 25 /001 /48104 /3315 /6306 

ت
 تائید ضرور

2 

 محتوای

 برنامه

 درسی

26 3/4402 /43914 2/55 4 5/111 25 /001 /44019 /2628 /6176 

ت
 تائید ضرور

3 

های روش
تدریس 

برنامه 
 درسی

26 3/2135 /54928 2 4 1/982 25 /05 /21347 -/0084 /4353 

ت
 تائید ضرور
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ف
ردي

 هاشاخص 

نمرات )

 کل(

تعداد پاسخ
 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 tمقدار  بیشینه کمینه

ی
درجه آزاد

 

سطح معناد
ی

ار
 

تفاوت 

 میانگین

(Tv=3) 

 دامنه اطمینان

 درصد 95 

نتیجه آزمون
 

حد 

 پائین
باال حد  

4 

ارزشیابی 
برنامه 
 درسی

26 3/2867 /53566 2 4 2/729 25 /011 /28667 /0703 /5030 

ت
 تائید ضرور

 
نمرات کل 

های شاخص
 مهارتی:

           

 

1 

 مهارت

 برقراری

 ارتباط،

 گو و گفت

 پیام انتقال و

26 3/2491 /47814 2 3/88 2/657 25 /014 /24911 /0560 /4422 

ت
 تائید ضرور

2 

 مهارت

 و همکاری

 گروهی کار

26 3/6513 /35515 3 4 9/351 25 /001 /65128 /5078 /7947 

ت
 تائید ضرور

3 

 مهارت

 با ارتباط

 در و رسانه

 فضای

 مجازی

26 3/3518 /50714 2/50 4 3/537 25 /002 /35181 /1470 /5566 

ت
 تائید ضرور

4 
 تفکر مهارت

 مساله حل و
26 3/5142 /48291 2/42 4 5/430 25 /001 /51422 /3192 /7093 

ت
 تائید ضرور

5 

 مهارت

 همزيستی

 محور صلح

26 3/4782 /40982 2/81 4 5/949 25 /001 /47818 /3126 /6437 

ت
 تائید ضرور

5 

های مهارت
 و عملکرد

 با فرد ارتباط

 جامعه

26 3/4034 /53768 2/05 4 3/826 25 /001 /40341 /1862 /6206 

ت
 تائید ضرور
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ف
ردي

 هاشاخص 

نمرات )

 کل(
تعداد پاسخ

 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 tمقدار  بیشینه کمینه

ی
درجه آزاد

 

سطح معناد
ی

ار
 

تفاوت 

 میانگین

(Tv=3) 

 دامنه اطمینان

 درصد 95 

نتیجه آزمون
 

حد 

 پائین
باال حد  

6 
 خود مهارت

 مراقبتی
تائید  8966/ 6162/ 75641/ 001/ 25 11/110 4 3 34715/ 3/7564 26

ت
ضرور

 

7 

 هایمهارت

 وجود ابراز

 مطالب و

 گری

26 3/4939 /40967 2/73 4 6/147 25 /001 /49388 /3284 /6594 

ت
 تائید ضرور

8 

های مهارت
 کنترل

 احساسات،

 و جههموا

 بیان

 احساسات

ت 7733/ 4791/ 62616/ 001/ 25 8/766 4 3 36421/ 3/6262 26
 تائید ضرور

9 

های مهارت
 و شخصی

 پايه

26 3/6057 /38860 2/58 4 7/947 25 /001 /60565 /4487 /7626 

ت
 تائید ضرور

10 

های تمهار
 يابی دوست

 با ارتباط و

 دوست

26 3/6410 /51574 2/33 4 6/338 25 /001 /64103 /4327 /8493 

ت
 تائید ضرور

11 

 مهارت

 با ارتباط

 خود

26 3/5846 /53514 2/33 4 5/570 25 /001 /58462 /3685 /8008 

ت
 تائید ضرور

12 

 مهارت

با  ارتباط
 خانواده

26 3/4968 /58417 2 4 4/336 25 /001 /49679 /2608 /7327 

ت
 تائید ضرور

13 
 آداب

 معاشرت
24 3/9167 /28233 3 4 15/906 23 /001 /91667 /7974 1/0359 

ت
 تائید ضرور

ای نمرات کل عناصر نمونههای آماری و مقادير اجرای آزمون تی تکجدول باال شاخص    

های مربوط به شود که میانگین نمره کل همه شاخصدهد. مشاهده میمی برنامه درسی را نشان
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داری آزمون در همه موارد کوچکتر از مقدار است. سطح معنا 3برنامه درسی باالتر از مقدار 

 فاصله معناداری دارد. 3ها از مقدار دهد که میانگین نمرهاست و نشان می 0.05

 

 . آلفای کرونباخ مربوط به عناصر اصلی برنامه درسی5جدول 

 آلفای کرونباخ گویه ردیف

98/0 نمره کل() اصلی هایمهارت 1  

97/0 (نمره کل) درسی برنامه محتوای 2  

94/0 نمره کل() های تدريس برنامه درسیروش 3  

96/0 نمره کل() ارزشیابی برنامه درسی 4  

  های مهارت:نمرات کل شاخص 

935/0 پیام انتقال و گو و گفت ارتباط، برقراری مهارت 1  

882/0 گروهی کار و همکاری مهارت 2  

910/0 مجازی فضای در و رسانه با ارتباط مهارت 3  

95/0 مساله حل و تفکر مهارت 4  

92/0 محور صلح همزيستی مهارت 5  

هایمهارت 5 فرد ارتباط و عملکرد  94/0 جامعه با   

75/0 مراقبتی خود مهارت 6  

هایمهارت 7 گریمطالبه و وجود ابراز   86/0  

هایمهارت 8 86/0 احساسات بیان و مواجهه احساسات، کنترل   

هایمهارت 9 87/0 پايه و شخصی   

دوستهای تمهار 10 با ارتباط و يابی  84/0 دوست   

با ارتباط مهارت 11 94/0 خود   

با ارتباط مهارت 12 89/0 خانواده   

 - معاشرت آداب 13

 

مه گوی برناهای نامعتبر حذف شدند. در نهايت البر اساس اعتباريابی انجام شده، گويه    

ناصر کیک عماعی در دوره دوم ابتدايی به تفهای ارتباط بین فردی و اجتدرسی آموزش مهارت

 گردد:آن به شکل زير ارايه می
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. الگوی برنامه درسی طراحی شده3شکل    
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های اصلی و فرعی( الگوی برنامه درسی طراحی شدهمهارت) . اهداف4شکل   
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 های روابط بین فردی و اجتماعیهای فرعی و خرده مهارت. مهارت 6جدول 

 شماره هاده مهارتخر مهارت فرعی

 1 مهارت شنیدن همدالنه گوش دادن

 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 گزینش محتوا

 7 بیات صحیح در انتقال پیاماستفاده از واژگان مناسب و اد

مهااارت پاایش از گفاات و گااو 

 )مدیریت زمان در صحبت کردن(

 8 رعايت نوبت در گفت و گو
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 گیری:و نتیجه بحث

ها رسیدن به سطح باالی کیفیت زندگی است. آموزش برخی از هدف تمامی آموزش

 حساب ها بهای برای ساير آموزشموضوعات از اهمیت بیشتری برخوردار هستند زيرا پايه

ز ورد نیامهاست که در هر موقعیت انسانی های ارتباطی از آن جمله مهارتآيند. مهارتمی

برنامه  جايگزين() طراحی الگوی مطلوب"( نیز در پژوهش خود با عنوان 1390) دهقانیاست. 

ترين مهم کند، يکی ازاشاره می "ی راهنمايی تحصیلی ايراندرسی تربیت اجتماعی برای دوره

های انسان) انمه درسی تربیت اجتماعی، تاکید بر مهارت برقراری ارتباط با ديگرنکات در برنا

( در 2015) باشد.اين در حالی است که بارکرديگر، جامعه، خدا و خود( در تربیت اجتماعی می

رسی شاگرد از طريق اجرای برنامه د -ارتقاء روابط مثبت معلم"پژوهش خود با عنوان 

های کند پژوهش اندکی بر روشمی اشاره "با بازخورد اجرايی عاطفی -يادگیری اجتماعی

وش وان راند و يادگیری اجتماعی عاطفی به عنبهبود روابط در سطح کالس درس تمرکز کرده

 وت است ، عامل مهمی در ارتقاء روابط بین فردی مثبآموزدانشهای اجتماعی بهبود مهارت

  دهد.موثر را افزايش میبازخورد عملکرد معلم، شیوه مديريت رفتار 

دهند. از جمله نوع و قرار می تأثیرهای ارتباطی را تحت متغیرهای متعددی، مهارت    

کالمی، فرهنگ های کالمی و غیرمشخصات مخاطبان در تعامل، شرايط محیطی، انواع مهارت

رهای مطرح در درخواست شده و ... کلیه متغیهای حاکم بر بستر ارتباطی، محتوای پیام يا نیاز

 130 خودآگاهی

برقراری ارتبااط عااطفی و اباراز 

 محبت

 131 همدلی بین اعضای خانواده 

 132 ضو خردسال در خانوادهمحبت به ع

ای تربیت عاطفی، احترام، احسان و مهرورزی به والدين و اعض

 خانواده

133 

کمک کردن و رعایت حقاوق در 

 خانواده

 134 رعايت حقوق کودکان در خانواده

د ها و وظايف نسبت به اعضای خانواده و تعهشناخت مسئولیت

 نسبت به آنها

135 

 136 ترها و سالخوردگانتجارب بزرگ گیری ازمشورت و بهره

 137 با ادب بودن  نحوه رفتار و گفتار در زمان دیدار
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دهند. اين قرار می تأثیرهای ارتباط بین فردی و اجتماعی را تحت روابط، مصاديق مهارت

سازد. روابط بین فردی و اجتماعی را ضروری میهای مهارتهای موضوع لزوم شناسايی مولفه

اط بین علیرغم اينکه در فرم مصاحبه با معلمان و اساتید دانشگاهی به تفکیک به دو مهارت ارتب

فردی و اجتماعی اشاره شد، کلیه مخاطبان، اين دو مهارت را در قالب يک مهارت ارتباطی بین 

های مهارت ارتباطی اصلی به همراه خرده مهارت 15گرفتند. پس از شناسايی می افراد در نظر

رو های ارتباطی بايد آموزش داده شود. از اين ارتباطی، اين سوال مطرح گشت که کدام مهارت

ان دوره دوم ابتدايی( آموزدانش) به منظور بررسی وضع موجود: مشکالت ارتباطی میان افراد

ارتباطی شناسايی شده مستخرج از سند برنامه درسی ملی های شناسايی شد؛ همچنین مهارت

( نیز با عنوان 1997) و همکاران1نتايج پژوهش ُسیر به عنوان شرايط مطلوب در نظر گرفته شد.

نشان داد که  "های اجتماعی به کودکان دوره ابتدايی: مطالعه پیگیر يک ساله،مهارت آموزش"

هايی باشد که به طور خاص بر های اجتماعی مدرسه شامل مولفهمهارتهای اگر برنامه

های اجتماعی و ها بر مهارتمشکالت رفتاری دوران کودکی تمرکز داشته باشد و اين مولفه

رکز شود، ممکن است در کاهش مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان روابط با همساالن متم

  بیشتر موثر باشد.

درسی های های ارتباطی در مدارس از طريق برنامهبا توجه به اين که آموزش مهارت    

های های درسی دارای عناصر متعددی هستند، آموزش مهارتگیرد، و برنامهمی صورت

درسی انعکاس يابد، بويژه عناصر اصلی برنامه درسی که  ارتباطی بايد در هر عنصر برنامه

توان هدفی شود. نمیهای ارزشیابی میتدريس و روشهای شامل عنصر هدف، محتوا، روش

های محتوايی، در راستای اهداف تعیین شده را برای آموزش درنظر گرفت بدون اين که ويژگی

های درسی، هماهنگی عناصر در برنامهباشد. به عبارتی شرط الزم تحقق اهداف تعیین شده 

( نیز در پژوهش خود با عنوان 1393) خسروی و همکارانشبرنامه درسی با يکديگر است. 

کنند اشاره می "های زندگی در نظام آموزش متوسطه نظریشناسی برنامه درسی مهارتآسیب"

ندگی روبرو شوند که از های دشوار زتوانند با موقعیتآموزان دوره متوسطه میکه زمانی دانش

مند های زندگی که تمام عناصر آن به درستی تدوين شده باشد، بهرهبرنامه درسی جامع مهارت

                                                 
1. Sawyer 
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های ارتباط بین فردی و اجتماعی به عنوان اهداف بنابراين تنها شناسايی مهارتشده باشند. 

های انواع روشهای تدريس و های محتوا، انواع روشبرنامه درسی کافی نیست بلکه ويژگی

های ارتباط بین فردی و اجتماعی باشد. از اين رو بر ارزشیابی بايد در راستای آموزش مهارت

های ارتباطی مستخرج از سند برنامه اساس مشکالت ارتباطی شناسايی شده و نیز مهارت

 14های درسی در قالب درسی ملی و همچنین نظر اساتید دانشگاهی، اهداف برنامه درسی

های ساير محوری تعیین شد. همچنین بر اساس نظر معلمان و اساتید دانشگاهی، ويژگیرتمها

های روابط بین فردی و اجتماعی، مهارت ترين مهارتيکی از اصلیعناصر برنامه تعیین شد. 

برقراری ارتباط، گفت و گو و انتقال پیام است که در هر موقعیت انسانی و در هر تعاملی مورد 

های برقراری ارتباط کالمی است و کیفیت اين مهارت که دربرگیرنده کلیه مهارت نیاز است.

باشد. به ارتباطی نیز میهای کند مبنای ساير مهارتگفت و گو و انتقال پیام را تعیین می

-عبارتی هم در سطح روابط بین فردی و هم در سطح روابط اجتماعی مورد نیاز است. مهارت

شمولی است و منجر به زيست های جهانکه دربرگیرنده مهارت های همزيستی صلح محور

های شود، با شرايط کنونی جوامع که دارای ناآرامیمسالمت آمیز و برقراری صلح و آرامش می

ای است، آموزش آن در سطح روابط بین فردی و اجتماعی از اهمیت فراوانی سیاسی و منطقه

های تفکر به منظور له که دربرگیرنده کلیه مهارتهای تفکر و حل مسابرخوردار است. مهارت

گردد و تعارضات بین فردی و اجتماعی( می) حل مساله است منجر به حذف موانع ارتباطی

های همکاری و کارگروهی دربرگیرنده نمايد. مهارتزمینه همکاری و کار گروهی را فراهم می

باشد. همکاری و کار گروهی می هایهای همکاری و شرکت در گروه و فعالیت-کلیه مهارت

ترين زمان گروهی يکی از عوامل مهم استفاده از خرد جمعی و رسیدن به هدف در کوتاه

شود. مهارت کنترل احساسات، مواجهه و بیان احساسات که دربرگیرنده کلیه ممکن می

گیرد. باشد الزم است مورد آموزش قرار های کنترل و هدايت احساسات و هیجانات میمهارت

نشده  تامل و کنترلنتیجه عدم کنترل احساسات و هیجانات، بروز رفتارهای تکانشی و بی

خواهد بود که عواقب نامطلوبی در زندگی فردی شخص چه در سطح روابط بین فردی و چه 

( نیز در پژوهش خود با 2004) و همکارانش 1در سطح روابط اجتماعی خواهد داشت. مادرن

های اجتماعی در ای برای بهبود مهارتبرنامه –ی نیروی داخلی اثر مداخلهارزشیابی "عنوان 

                                                 
1. Maddern 
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کند که به منظور بهبود می های اجتماعی را تشريحبرنامه مهارت "آموزان دوره ابتدايی،دانش

آموزان و مديريت خشم طراحی شده است. نتايج اين برنامه حاکی های همکاری دانشمهارت

بود. والدين کاهش معناداری در رفتارهای مخالف؛ و معلمان کاهش  از کاهش معنادار اضطراب

قراری ناشی از کمبود توجه را گزارش دادند. به عبارتی معناداری در مشکالت رفتاری بی

داد. مهارت عملکرد و ارتباط فرد با ها گرايش مثبت و معناداری را نشان میتمامی ارزيابی

است که بر نحوه ارتباط و نقش فرد در جامعه اشاره دارد. های جامعه دربرگیرنده کلیه مهارت

تواند در جامعه آموز از نقش فعلی خود و نقش هايی که میاين مهارت منجر به شناخت دانش

شود و همچنین محتوای آموزشی اين بخش نحوه برقراری ارتباط در جامعه را ايفا نمايد می

ای برای وط به شخصیت افراد است و پايههای شخصی و پايه مربنمايد. مهارتمشخص می

 1سامانسیگذار است.  تأثیرهای ارتباطی است به طوری که در هر مهارت ارتباطی ساير مهارت

های اجتماعی در نظر معلمان در مورد پیشرفت مهارت"( نیز در پژوهش خود با عنوان 2010)

 4ش کیفی به اين نتیجه رسید که های پژوهبا استفاده از تکنیک "آموزان مدرسه ابتدايیدانش

کنند که عبارتند از: مدرسه، های اجتماعی ايفا میعامل اصلی نقش مهمی در رشد مهارت

مهارت مراقبت از خود دربرگیرنده کلیه  آموز.های شخصی هر دانشخانواده، محیط و ويژگی

ط با ديگری های است که سبب مراقبت از خود و پیشگیری از آسیب ديدن در ارتبامهارت

کم در  شوند و کمآموزان دوره ابتدايی از بستر خانواده دور میشود. از آنجا که دانشمی

کنند، اين مهارت در سطح گیرند و نیاز به استقالل پیدا میهای اجتماعی مختلفی قرار میمحیط

ربرگیرنده گری دروابط بین فردی و اجتماعی اهمیت زيادی دارد. مهارت ابراز وجود و مطالبه

ها يا حقوق ها و مطالبه درخواستهای بیان و بروز احساسات، تمايالت و خواستهکلیه مهارت

باشد. اين مساله روشن است که انسان موجودی اجتماعی است و برای تامین نیازهای خود می

ت خود بايد بتواند در ارتباط با ديگران از مسیرهای درست به نیازهای خود پاسخ دهد. مهار

های نحوه ارتباط با ديگران و انتقال پیام ها و فضای مجازی دربرگیرنده مهارتارتباط با رسانه

باشد. با توجه به اينکه ها میمواجهه با پیام ها از طريق رسانهدر فضای مجازی و نیز نحوه 

گذرانند و هر محیطی چه مجازی و چه آموزان زمان زيادی را در فضای مجازی میدانش

                                                 
1. Samanci 
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-کند و از آنجا که محیط مجازی میهای ارتباطی خاص خود را مطالبه میمجازی، مهارتغیر

تواند مخاطرات خود را داشته باشد، الزم است آموزش اين مهارت، مورد توجه بیشتری قرار 

باشد. می يابیهای نحوه ارتباط با دوست و دوستيابی دربرگیرنده مهارتگیرد. مهارت دوست

آموزان، دوستانی است که گذارترين افراد در زندگی دانشتأثیرنواده، يکی از بعد از محیط خا

آموزان را در جهات مثبت و منفی سوق دهند. مهارت توانند زندگی دانشکنند و میانتخاب می

باشد. با توجه به اينکه های ارتباط با خود و يا خودگردانی میارتباط با خود دربرگیرنده مهارت

گذار است، اين مهارت  تأثیرارزيابی و خودشناسی( بر روابط با ديگری خود) ودارتباط با خ

های ارتباط بین فردی و اجتماعی محسوب شده است. مهارت ارتباط با خانواده جزء مهارت

های برقراری ارتباط عاطفی و ابراز محبت، کمک کردن و رعايت حقوق در دربرگیرنده مهارت

هايی است که افراد چه در مواجهه با اشخاص آشنا اشرت نیز، مهارتباشد. آداب معخانواده می

تواند در سطح روابط بین دهند و میهای مختلف از خود نشان میو چه ناآشنا در موقعیت

 فردی و اجتماعی موثر باشد.

های ارتباطی بیشتر بر حیطه مهارتی متمرکز است به اين معنا علیرغم اين موضوع که مهارت    

-کند، خردههای عملی آنها را اجرا میها در موقعیتفرد با يادگیری اين دست مهارتکه 

-باشند. از جمله ويژگیهای شناختی و عاطفی نیز میهای تعیین شده دربرگیرنده حیطهمهارت

اند. استفاده از نظر معلمان و ها اين است که بر مبنای منابع متعددی تعیین شدههای اين مهارت

گردد. همین طور متن سند برنامه تید دانشگاهی منجر به پیوند حوزه عمل و نظر مینیز اسا

درسی ملی در تعیین اهداف مورد توجه بوده است که نمايانگر نزديکی اين اهداف با فرهنگ 

باشد. نقطه قوت ديگر اهداف تعیین شده اين است که بر اساس نیازهای و مشکالت جامعه می

های آموزان طراحی شده است. همچنین وجود طیف خرده مهارتن دانشارتباطی موجود در بی

شده، دهد. در راستای اهداف تعیینهای محوری اصلی بیشتری را پوشش میارتباطی، مهارت

 46محتوای الگوی برنامه درسی آموزش مهارت ارتباط بین فردی و اجتماعی نیز دارای 

های مختلفی توان در دستهمی های محتوا راباشد. به طور کلی برخی از ويژگیمشخصه می

آموزان، محتوا و های دانشهای: محتوا و ويژگیتوان در دستهمی ها راجای داد. اين ويژگی

دهی آن، محتوا و ی مفاد محتوا، محتوا و نحوه سازمانمتغیرهای محیطی، محتوا و نحوه ارائه

 ا و ابزارهای آموزشی قرار داد. های يادگیری و محتومتغیر زمانی، محتوا و فعالیت
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ها جهت ترين روشروش تدريس را که متناسب 9الگوی برنامه درسی طراحی شده،     

ها، باشند، ارائه کرده است. از جمله روشآموزش مهارت ارتباط بین فردی و اجتماعی می

( نیز در 2011) و همکارانش 1باشد. کوواوامی روش تدريس ايفای نقش و استفاده از بازی

های ايفای نقش بر خودپنداره و های موسیقی و فعالیتبازی تأثیر"پژوهش خود با عنوان 

های نام برده، نشان دادند که فعالیت "آموزان دوره ابتدايی،روابط با همساالن در میان دانش

( در 2011) و همکارانش 2آموزان را پرورش داده است. رينولدهای اجتماعی دانشمهارت

ای با برنامه های حاضر در مدرسههای اجتماعی بچهبازی، زبان، مهارت"وهش خود با عنوان پژ

ای مبتنی بر ساختار سنتی در مناطق پايین اقتصادی و ای با برنامهدرسی مبتنی بر بازی و مدرسه

ازی، نشان دادند با توجه به اينکه بچه ها بهبود معناداری در برنامه درسی مبتنی بر ب "اجتماعی

های اجتماعی کودکان را در تمام مناطق تعیین شده ازخود نشان دادند، تجربه مدرسه، مهارت

دهد. برنامه درسی مبتنی بر بازی، نیازهای يادگیری و تکاملی بچه ها را به طور افزايش می

 کند.موثری تامین می

ای یز دارناجتماعی  بخش ارزشیابی الگوی برنامه درسی آموزش مهارت ارتباط بین فردی و    

یابی ای ارزشههای ارزشیابی و ويژگیباشد. مورد نام برده اشاره به انواع روشمشخصه می 18

ر اساس ببی و های ارزشیابی نیز بر اساس کمی يا کیفی بودن، بر اساس زمان ارزشیادارد. روش

  شوند.کننده تقسیم میمنابع ارزشیابی

 پیشنهادات پژوهشی:

 شود:می تايج پژوهش حاضر موارد زير پیشنهادبا توجه به ن

اهداف شناسايی شده که شامل درسی دوره دوم ابتدايی بر مبنای های تدوين کتاب -1

، همزيستی صلح محور مهارت برقراری ارتباط و گفت و گو و انتقال پیام،های: مهارت

احساسات، تفکر و حل مساله، مشارکت و کار گروهی، کنترل احساسات، مواجهه و بیان 

شخصی و پايه، مراقبت از خود، ابراز وجود و های عملکرد و ارتباط فرد با جامعه، مهارت

مطالبه گری، ارتباط با رسانه و فضای مجازی، دوست يابی و ارتباط با دوست، ارتباط با 

                                                 
1. Kouvava 

2. Reynolds 
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های شود و توجه به هر يک از خرده مهارتمی خود، آداب معاشرت، ارتباط با خانواده؛

 فرعی.

ارتباط های درسی دوره دوم ابتدايی در راستای کسب مهارتهای وين محتوای کتابتد -2

 تباطاتکه منجر به خودشناسی و خودآگاهی فرد در ارای بین فردی و اجتماعی به گونه

تگان و ه و بسان را در ارتباط با سه سطح ارتباط با خود، با اعضای خانوادآموزدانششود؛ 

ف مختلهای تر قرار دهد؛ شامل حوزه روابط فرد در موقعیت نیز روابط اجتماعیِ وسیع

ابل قباشد؛ الگوهای ارتباطی و رفتاری را به تصوير بکشد و الگوهای ارائه شده، 

ر و منج از جمله پروژه( تعريف؛) جمعی وگروهیهای الگوبرداری باشد؛ در قالب فعالیت

ائل و مس ر بر گیرنده واقعیاتبه همکاری افراد و گفت و گو شود؛ مساله محور باشد؛ د

رهنگ ی بر فمبتنان و نگرانی و دغدغه آنان باشد؛ آموزدانشزندگی روزمره به ويژه مسائل 

شد؛ وز باموجود طراحی شود؛ در بر گیرنده مسائل اجتماعی، به ويژه مسائل اجتماعِی ر

 باشد. فردیهای متناسب با مشخصات و شرايط منطقه آموزشی باشد؛ متناسب با تفاوت

رش تدريس: پروژه محور، ايفای نقش، نمايشی، بحث گروهی، باهای از روشاستفاده  -3

های افکار، واحد تجربی، مشارکتی، مبتنی بر بازی، گردش علمی؛ جهت کسب مهارت

 .ان دوره دوم ابتدايیآموزدانشارتباط بین فردی و اجتماعی 

اص خود از جمله: ارزشیابی مهارت خهای ارزشیابی همراه با ويژگیهای استفاده از روش -4

فردی(، ارزشیابی های با توجه به تفاوت) محور، ارزشیابی به صورت انفرادی و مجزا

خودش با  آموزدانشمتوالی و مستمر(، ارزشیابی به صورتی که ) تکوينی يا فرايندی

و  فردی(، ارزشیابی فعالیت محورهای توجه به تفاوت) خودش مقايسه شود نه با ديگری

کمی و کیفی(، ) کیفی(، ارزشیابی ترکیبی) ، ارزشیابی توصیفیآموزدانشمبتنی بر عملکرد 

جهت تعیین نیاز و ) در حین مکالمات(، ارزشیابی اولیه يا ارزشیابی ورودی) خود ارزشیابی

انجام کار و تکالیف به صورت ) سطح آگاهی(، ارزشیابی پايانی يا نهايی، ارزشیابی گروهی

موقعیت عملی، ارزيابی گفت و گوی گروهی، ارزيابی عملکرد گروهی(، گروهی در 

های اين پوشه کار حاصل پژوهش ها يا مصاحبه) ارزشیابی پورت فلیو به وسیله پوشه کار

انجام شده است(، ارزشیابی در قالب فعالیت اجتماعی و گروهی، ارزشیابی مبتنی بر توانايی 

 از منابع متعدد، ارزشیابی با هدف کشف واقعیت.ان، ارزشیابی با استفاده آموزدانش
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 قدردانی و تشکر:

هی و انشگاحاضر و همچنین از معلمان، اساتید د رساله تحصیلی و مشاوراز استادان راهنما 

د، کمال انی که نهايت لطف و همکاری را در انجام پژوهش حاضر با اينجانب داشتهمتخصصان

 تشکر را دارم.
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يابی (. اثربخشی آموزش روابط میان فردی بر دوست1394) دهباشی، معصومه؛ اصلی پور، عادله؛ کافی، موسی

 .118 - 101(، 39) 10، های نوين روانشناختیفصلنامه پژوهشآموزان دختر. و عزت نفس دانش
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رای دوره جايگزين( برنامه درسی تربیت اجتماعی ب) طراحی الگوی مطلوب(. 1390) دهقانی، مرضیه

 .راند، ايدانشگاه فردوسی مشهد، مشه پايان نامه دکتری چاپ نشده(.) راهنمايی تحصیلی ايران
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 ، وحیددکانیری اردکانی، مجتبی؛ هاتف ارساالری گوهرريزی، محمدجابر؛ زارع زردينی، علی؛ طاق دا

ه بتوجه  های درسی تعلیمات اجتماعی دوره اول و دوم دبستان با(. تحلیل محتوای کتاب1394)

رسی رنامه د، انجمن مطالعات بهمايش ملی آموزش ابتدايیهای ارتباطی و اجتماعی. مولفه مهارت

 ايران.

رتباطی بر ا-های اجتماعیآموزش مهارت تأثیر(. 1397) شريعت باقری، محمد مهدی؛ نیک پور، فاطمه

 .223-207(، 32) 9، روشها و مدلهای روانشناختیآموزان. سازگاری دانش پذيری ومسئولیت

هش پرخاشگری و ارتباطی بر کاهای آموزش مهارت تأثیر(. 1395) قاسم زاده، محمد؛ عبداهلل پور شهناز

وم ، علاسیکنفرانس ملی دانش و فناوری روانشن بهشهر. ان دوره ابتدايی شهرستانآموزدانشخشم 

 .تربیتی و جامع روانشناسی ايران

های زندگی ارت(. تهیه و تدوين برنامه درسی مبتنی بر مه1384) کرد نوقابی، رسول؛ پاشاشريفی، حسن

 .34-11(، 2) 4، های آموزشیفصلنامه نوآوریی تحصیلی متوسطه. آموزان دورهبرای دانش
noavaryedu.oerp.ir 

-بینی آسیبیش(. پ1392) نجفی، محمود؛ بیگدلی، ايمان اهلل، دهشیری، غالمرضا؛ رحیمیان بوگر، اسحق

(، 3) 2، شناسی مدرسهی روانمجلهآموزان. ت های زندگی در دانشهای اجتماعی بر اساس مهار

144 -163 . 

Barker, Elizabeth S. (2015). Promoting Positive Teacher-Child Interactions 

through Implementation of a Social Emotional Learning Curriculum 

with Performance Feedback, University of Massachusetts Amherst. 

Birrell Weisen, Rhona; Orley, John; Evans, Vivienne; Lee, Jeff; Sprunger, 

Ben; Pellaux Daniel (1997). Life Skills Education for Children and 

Adolescents in Schools, Programme on mental health, World Health 

Organization. 

Chung, Yoonsook; Yoo, Jungsook; Kim, Sung-Won, Lee, Hyunju; Zeidler, 

Dana L. (2016). Enhancing Students’ Communication Skills in the 

Science Classroom through Socioscientific Issues. International Journal 

of Science and Mathematics Education, 14 (1), 1-27. 

https://link.springer.com 

Kouvava, Sofia; Antonopoulou, Katerina; Zioga, Sofia; Karali, Chrysoula 

(2011). The influence of musical games and role-play activities upon 

primary school children’s self-concept and peer relationships. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 29, 1660 – 1667. 

Maddern, Lynn; Franey, John; McLaughlin, Vincent; Cox, Susan (2004). An 

Evaluation of the Impact of an Inter-Agency Intervention Programme to 

Promote Social Skills in Primary School Children. Educational Psychology 

in Practice, 20 (2), 135-155. 

https://link.springer.com/journal/10763
https://link.springer.com/journal/10763
https://link.springer.com/


 1400پايیز ، شانزدهم، سال 62فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

82 

McCallum R. Steve; Bracken A. Bruce (1993). Interpersonal Relations 

between School Children and Their Peers, Parents, and Teachers. 

Educational Psychology Review, 5 (2), 155–176. link.springer.com 

Reynolds, Emily; Kidd, Evan; Stagnitti, Karen (2011). Play, language and 

social skills of children attending a play-based curriculum school and a 

traditionally structured classroom curriculum school in low 

socioeconomic areas. Australasian Journal of Early Childhood, 36 (4), 

120-130. 
Samanci, Osman (2010). Teacher Views on Social Skills Development in 

Primary School Students. Education,131 (1), 147-157. 
Sawyer, MG; MacMullin, C; Graetz, B.; Said, JA; Clark, JJ; Baghurst, P 

(1997). Social Skills Training for Primary School Children: A I-Year 

Follow-Up Study. Child Health, 33, 378-383.  
Spence, Susan H. (2003). Social Skills Training with Children and Young 

People: Theory, Evidence and Practice. Child and Adolescent Mental 

Health, 8 (2), 84–96. onlinelibrary.wiley.com 


