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 چکیده

های اجتماعی است که پیامد برقراری ارتباط و تعامل مؤثر با دیگران مستلزم کسب مهارت

شناسی آن سالمت فردی و اجتماعی است. نهاد آموزش و پرورش از طریق درس جامعه

. به همین نمایدپذیر را تربیت تواند این امر را محقق سازد و شهروندانی فعال و مسئولیتمی

شناسی به دنبال بررسی و تبیین رابطه های جامعهبا کمک نظریه منظور در این تحقیق

شناسی متوسطه دوم هستیم. های جامعههای اجتماعی و تربیت شهروندی در کتابمهارت

های عمیق با معلمان روش انجام تحقیق توصیفی و کیفی است که از طریق مصاحبه

های اجتماعی دهد به مهارتمیرفته است. نتایج نشان گشناسی متوسطه دوم صورت جامعه

شناسی چندان توجه نشده است و بیشتر مطالب مفهومی و در حوزه های جامعهدر کتاب

های اجتماعی مطرح نشده است و مسلماً با شناختی است و مصادیق عینی و رفتاری مهارت

که  شوند. بنابراین الزم استآموزان چندان با نقش شهروندی آشنا نمیاین محتوا دانش

 .ها مورد بازبینی قرار بگیرد و در حوزه مهارتی و رفتاری بیشتر کار شودمحتوای کتاب

 

شناسی های جامعههای اجتماعی، تربیت شهروندی، کتابمهارتهای کلیدی: واژه 

 .متوسطه دوم
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 لهأبیان مس و مقدمه

ها و ها، نگرشها، انگیزهها، مهارتشدن فرایندی است که در آن هنجاراجتماعی 

گیرد تا ایفای نقش کنونی و آتی او در جامعه، مناسب و مطلوب های فرد شکل میرفتار

های اجتماعی و چگونگی شناخته شود. در این فرایند اکتساب و به کارگیری مهارت

اصلی رشد اجتماعی به خصوص  هایلفهؤمز برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی ا

های آموخته های اجتماعی به رفتارشود. بنابه تعریف، مهارتدر نوجوانان محسوب می

تواند با دیگران ارتباط هایی که شخص میشود. رفتارشده و مقبول جامعه اطالق می

فی های منهای مثبت و پرهیز از پاسخمتقابل برقرار کند که به بروز پاسخ

هایی که به نفع درگیر ساختن افراد با راه حلها و نجامد.گاهی سپردن مسئولیتبیا

های اجتماعی میانجامد و نهایتاً فرد را برای رفتن شود و به کسب مهارتآنان تمام می

های زندگی، سازد. مهارتبه جامعه و پذیرفتن مسئولیت اصلی خویش آماده می

های های وجودی خود را به توانایینگرش و ارزشسازد تا دانش شخص را قادر می

های خود تر نیروصحیح ها در استفادهواقعی و عینی تبدیل کند تا بتواند از این توانایی

بهره گیرد و زندگی مثبت و توأم با شادابی را برای خود و دیگران فراهم سازد. کسب 

ها و ها وارزشب نگرشهای زندگی درکنار کسب علم و دانش و تغییر متناسمهارت

های سالمی میانجامد که خود مشکالت و موانع های مناسب، به رفتارتقویت رفتار

بخشد. دهد و در نتیجه، بهداشت روانی را ارتقاء میسالمتی روان را کاهش می

 (1۸-1۹: 1۳۹7زاده و بشارتی، )امیریان

تعامـل مؤثر و اجتناب هایی هستند که فرد را قادر به های اجتماعی، رفتارمهارت

های نامطلوب نموده و بیانگر سالمت رفتاری و اجتماعی افراد هستند. این از پاسخ

هایی نظیر های فرهنگی واجتماعی داشته و شامل رفتارها ریشه در بسترمهارت

پیشقدم شدن در برقـراری روابط جدید، تقاضای کمک نمودن و پیشنهاد برای کمک 

مهمترین اهداف آموزشی دوران کودکی توسعه مهارت هـای به دیگران است. از 

ها بر سالمت فردی اجتماعی بوده و میزان برخورداری کودکان و بالغین از این مهارت

های برخورداری از سـطوح نامناسـب و اجتماعی اثرگذار است. تبعات و پیامد

ناسـب در دوران های اجتماعی منجر به فقـدان سـالمت رفتـاری و اجتمـاعی ممهارت

های اجتماعی مهارت (14۸: 1۳۸5 نیا، وحدانیو  )گرمارودی .بزرگسالی خواهد بود
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های ها وارزششامل قابلیت بیان افکاردر تبادالت اجتماعی، دانش نسبت به نقش

های های حل مسأله و مهارتاجتماعی، مهارت درک شرایط مختلف اجتماعی، مهارت

شود که هایی میهای اجتماعی شامل قابلیتاست. مهارتهای اجتماعی ایفای نقش

 (2-4: 1۳۹5شوند. )منظری و همکاران، تواماً هوش اجتماعی نامیده می

شهروندان برای زندگی در جامعه نیازمند قوانین و مقررات اجتماعی به همراه 

های اجتماعی هستند تا بتوانند در قالب چارچوب مشخصی، ارتباط و کسب مهارت

امل مؤثری با یکدیگر برقرار نمایند تا هم حقوق شهروندی و هم وظایف شهروندی تع

ها فراهم شود. به برای همه مردم محقق شود و زمینه رشد جامعه و اصالح ناهنجاری

های اجتماعی و تربیت همین منظور در این مقاله به دنبال ارزیابی رابطه مهارت

هستیم. در کشور ما شرایط آموزش ه دوم شناسی متوسطهای جامعهشهروند در کتاب

ها به امر آموزش و موفقیت آموزان و خانوادهای است که بیشتر دانشو پرورش به گونه

کنند های دارای منزلت و درآمد باال توجه میآموزان در کنکور و قبولی در رشتهدانش

ها، مهارتو بخش تربیت و آمادگی برای ورود به زندگی آینده خصوصاً در زمینه 

گیرد و به تبع مهری قرار میارتباطات اجتماعی، حقوق و وظایف شهروندی مورد بی

های اجتماعی گوناگونی را به دلیل عدم آموزش و راهنمایی نسل معضالت و نابهنجاری

های آموزش به نسل کودک ترین زمینهجوان در جامعه شاهد هستیم. یکی از مناسب

توان به صورت عینی و ملموس زیرا می ،شناسی استهو نوجوان جامعه، درس جامع

های اجتماعی الزم را در سنین پایین همراه با دانش و نگرش باال و مثبت برای مهارت

در آینده به کودکان و نوجوانان آموزش داد و انتظار تربیت شهروندانی  زندگی

ی و اخالقی در پذیر، متعهد و توانمند را داشت که پیامد آن سالمت روانمسئولیت

  خواهد بود. سطح فردی و اجتماعی

 

 پیشینه تحقیق

اجتماعی مواردی از قبیل های مهارت (1۳۹۸) خسروی و جهانگیریدر تحقیق  

)عزت نفس(،  توانایی گفتگو، آمادگی برای گوش دادن به دیگران، احترام به خود

احترام گذاشتن به احساسات و عقاید دیگران در تعامالت اجتماعی، آگاهی از 

های خود و نحوه بروز احساسات خود و نحوه ابراز آن در جامعه، شفاف کردن ارزش



 1401 تابستان، مودتخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀ چهارم، شماره  -فصلنامه علمی     10

 

آن در جامعه، همدلی و درک متقابل افراد در جامعه، نحوه برقراری ارتباط میان فردی، 

ها را شامل مؤثر در جامعه، و نحوه انجام فعالیت در گروه ارتباط کالمی و غیر کالمی

اهمیت نقش آموزش و پرورش در ( به 1۳۹1زاده نوبریان و همکاران )طالب .شودمی

 اند. نتایج انها نشان می دهدپرداختهامعه محلی، ملی و جهانی تربیت شهروند در ج

واحد  ۳1۹4های علوم اجتماعی دوره متوسطه از مجموع در تحلیل محتوای کتاب

 ۹۹های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه، تنها محاسبه شده در محتوای کتاب

واحد  ۳1واحد به مهارت ویژه شهروندی اختصاص داشت. بیشترین میزان توجه با 

« درست از امکانات شهریاستفاده »بود. به شاخص « خودآگاهی»متعلق به شاخص 

های مربوط به مهارت شهروندی از ای نشده بود و متأسفانه بیشتر شاخصهیچ اشاره

توکلی و .توجه بسیار کمی در محتوای برنامه درسی علوم اجتماعی برخوردار است

های اجتماعی دانش آموزان استان به تحلیل مهارتپژوهشی  ( در1۳۹4)سلطانی

نتایج تحقیق نشان . مات آن در برنامه درسی آنان پرداخته اندآذربایجان شرقی و الزا

رشته تحصیلی،  آموزان بر حسب طبقه اجتماعی،دهد مهارت های اجتماعی دانشمی

تحصیالت والدین و جنسیت متفاوت است و همین مساله لزوم تجدید نظر در برنامه 

اهداف برنامه درسی و تغییر آن به منظور کسب مهارت های اجتماعی که از  درسی

های ( به بررسی رابطه مهارت1۳۹4احمدی و معینی ) است را ضروری می نماید.

اند. بر اساس نتایج تحقیق های پرخطر جوانان شهر شیراز پرداختهاجتماعی و رفتار

ها، مشارکت، باور به اصول اخالقی بین دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجار

 .خطر رابطه معناداری وجود دارد های پرو رفتار

های درسی در رابطه با ( برای تحلیل محتوای کتاب2006) کوالدو و آخورا

پذیری، مشارکت، حل تعارضات، تنوع مؤلفه مسئولیت 5های تربیت شهروندی، مؤلفه

پذیری، به و حقوق بشر را مورد مطالعه قرار دادند. درخصوص مؤلفه مسئولیت

ها و اطاعت از قوانین عادات، قوانین و مقررات، الزامات مسئولیتهایی همچون ویژگی

پذیری شود؛ اما توجه کمی بر مسئولیتای مشاهده میراهنمایی و رانندگی تأکید ویژه

های فکورانه و و مراقبت و دلمشغولی نسبت به دیگران صورت گرفته است. به مهارت

شارکت فعال در محتوای این انتقادی تاحدودی توجهی سطحی شده است. مؤلفه م

دوره موردتوجه قرار گرفته است. متون درسی از تأکید و توجه بر مفهوم تعارض 
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دهد. مفهوم تنوع اجتناب کرده و مسأله حل تعارضات را بسیار کم مورد توجه قرار می

رسانی )ارایه اطالعات صرف( مورد توجه بوده و و تکثر بیشتر از چشم انداز اطالع

کمی به تفکر انتقادی اختصاص یافته است. در رابطه با حقوق بشر نیز  هایفرصت

پذیری، بسط ارتباطات مسئولیت (1۳۸1توجه اندکی صورت گرفته است. فالکس )

( تفکر انتقادی، توجه به 2002) انسانی، کل نگری، احترام به اصول اخالقی و سامرز

قتصادی و فرهنگی، درک های سیاسی، اجتماعی، انفع عمومی، مشارکت در زمینه

باتوجه به  .می دهندهای دیگران، رفتار متعهدانه و غیره را مدنظر قرار ها و نگرشنیاز

های اصلی های اجتماعی جز مؤلفهمباحث مطرح شده در پیشینه باال، مهارت

شود و فرد را برای ورود به جامعه و زندگی آینده و پذیرش شهروندی محسوب می

کند و در واقع فرصت مشارکت و همکاری در امور والدینی آماده میهای شغلی و نقش

سازد و بهترین زمینه تربیتی های مختلف گروهی و اجتماعی را فراهم میو جنبه

نوان نهادی رسمی نقش مهمی زیرا مدرسه به ع ،محتوای آموزشی و کتب درسی است

تواند اثرات دارد که می آموزان در سنین کودکی و نوجوانیپذیر کردن دانشعهدر جام

 .های رفتاری آنان داشته باشدماندگاری بر شخصیت جوانان و الکو
 

 مبانی نظری

شود که به کسب روابط های اجتماعی به ترکیبی از فنون مختلف اطالق میمهارت

کند. در بین فردی معنادار، ادراک و ارزیابی درست از خود و خودکارآمدی کمک می

سازند هایی هستند که افراد را قادر میهای اجتماعی ابزارمهارت یک برداشت جامع،

های هایشان را به روشارتباط برقرار کنند، یاد بگیرند، کمک بخواهند، نیاز با دیگران تا

مناسب برآورده کنند، با دیگران همکاری و همراهی کنند، دوستی ایجاد کنند، روابط 

های خودشان را در جامعه بشناسند، از خودشان ها و ضعفسالم را توسعه دهند، قوت

با جامعه به طور موزون تعامل کنند. کسب مراقبت کنند و به طور کلی بتوانند 

گیری روابط اجتماعی، ارتقای های اجتماعی محور اصلی تحول اجتماعی، شکلمهارت

خودکارآمدی و به طور کلی سالمت روان فرد است. )خسروی اجتماعی، کیفیت تعامل 

 (6۹: 1۳۹۸و جهانگیری، 
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شود که به صور میهایی مهارت اجتماعی استعدادی است که باعث بروز رفتار

شوند یا توسط هایی که مورد تنبیه واقع میشوند، نه رفتارمثبت یا منفی تقویت می

توانند در روابط آدم با دیگران منجر به ها میگردند. این مهارتدیگران خاموش می

های اجتماعی آمیز شوند. از نظر فیلپس کسی که دارای مهارتنتایج مثبت و موفقیت

ای با دیگران ارتباط برقرار کند که بتواند به حقوق، الزامات، رضایت ه گونهاست باید ب

آنکه حقوق، الزامات، رضایت خاطر و یا انجام وظایف خود در حد معقولی دست یابد، بی

ای خاطر یا وظایف دیگران را نادیده بگیرد، و در عین حال بتواند در این موارد مبادله

های معین و آموخته مهارت اجتماعی را رفتار ،ه باشد. کلیباز و آزاد با دیگران داشت

های محیطی در روابط میان فردی خود، برای کسب تقویتداند که افراد ای میشده

  (2-4: 1۳۹5دهند. )منظری و همکاران، ها انجام مییا حفظ آن

سازمانی اجتماعی، نظام اجتماعی در صورتی سازمان یافته و بر طبق نظریه بی

های آن نوعی اتفاق نظر درونی و و ارزشها ماهنگ است که در خصوص هنجاره

های هنجاری، هنجاراجماع نظر وجود داشته باشد. بر اساس این تئوری، در وضعیت بی

توانند اجتماعی مطلوبیت خود را از دست داده و مدیریت اخالقی الزم را بر افراد نمی

انند جهت رفتار خویش را تعیین نمایند. لذا فرد تواعمال کنند. در نتیجه، افراد نمی

کند. های اجتماعی را نفی میدر چنین وضعیتی به درون خویش پناه برده و پیوند

همراه با این وضعیت، اعتماد اجتماعی که الزمه آن وجود ضمانتهای هنجاری متقابل 

داشت و در  باشد کاهش یافته و افراد مشارکت کمتری در روابط اجتماعی خواهندمی

 (۹0-۹1: 1۳۹5رود. )فتحی و مختارپور، ها نیز رو به نقصان مینتیجه تعهدات آن

از نظر وینسنت مهارت اجتماعی برای ایجاد و حفظ روابط بین فردی بادوام و 

ها برای عملکرد موفق های اجتماعی و استفاده از آنضروری هستند. اکتساب مهارت

های مختلف چه بگوییم و در داشتن اینکه در موقعیتدر زندگی الزامی است و ما را 

 (45: 1۳۹4سازد. )رادمنش و سعدی پور، چگونه رفتار کنیم توانمند می

هایی که باعث تقویت دموکراسی و بسط فرهنگ از نظر پارسونز مهمترین ارزش

گردد برخوردار بودن از روحیه عقالنی، انتقادی، دانش علمی شهروندی در جامعه می

  (2: 1۳۹5احترام به قانون است. )بداقیان، ناطقی، و 

او شهروندی را به سه مقوله کردار اجتماعی، عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی 
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داند دهد و شهروندی را با این سه مقوله کلیدی دارای نوعی احساس تعلق میپیوند می

 (41: 1۳۸۹وندی، شود. ) شیانی و داوودکه در نهایت به انسجام اجتماعی منجر می

یی هابرماس کنشگران اجتماعی به صورتی آزادانه در نظریه شهروندی گفت و گو

ها، نقطه نظرات، توقعات و ها، نیات، درخواستایدهبرابر، منصفانه و عادالنه طرحی از

مطالبات خود را که ناظر به ترسیم یک نقشه جمعی برای پیگیری اهداف عمومی 

دهند. )منوچهری و نجات حسینی، رت دیالوگی ارایه میمشترک الزم است به صو

1۳۸5 :25-24)  

هابرماس با تاکید بر نظریه کنش ارتباطی و با محور قرار دادن مفاهیم عقالنیت 

ارتباطی، ارتباط بین االذهانی، زیست جهان وفاقی و اخالق گفت وگویی، در پی 

ف تربیت اخالقی در سطح یابی به رویکردی جدیدی از تربیت اخالقی است. هددست

ای های اخالقی که این امر هم در زمینهیابی به تفاهم مبتنی بر کنشاجتماعی دست

گیرد و هم زمینه ساز رشد فضایلی چون عدالت و آزادی از آزادی و برابری صورت می

گردد و در سطح فردی نیز فضای مورد نظر هابرماس با عنایت به مباحث مرتبط می

)عقل  هنجاری متقابل ارتباط اطی رشد و شکوفایی خرد مبتنی بربا کنش ارتب

 (140-141: 1۳۸۸زاده و نوروزی، نقیب)پی خواهد داشت.  در را ارتباطی(

سازمانی اجتماعی و تئوری پارسونز و هابرماس در این مقاله بیشتر نظریات بی

جامعه های مختلف مبنای چارچوب نظری قرار گرفته است. زمانی که ساختار

های خود را به درستی انجام دهند فرصت تبادل اطالعات و تعامالت اجتماعی کارکرد

یابد و افراد به صورت های جامعه کاهش میشود و ناهنجاریبرای شهروندان فراهم می

دهند و الگوی رفتاری مشارکتی و منطقی در جامعه نهادینه وظایف خود را انجام می

ای ملزم به رعایت و احترام به د برای زندگی در چنین جامعهکند و افرامعنا پیدا می

 .شودتر میحقوق دیگران هستند و جامعه مدنی در جامعه محقق

 

 روش تحقیق

شناسی های جامعهتحقیق توصیفی و کیفی است که از طریق بررسی کتاب روش

 10نفر از معلمان) 15های عمیق با و همچنین مصاحبه مقطع متوسطه دوم )سه پایه(

های اصفهان، مرد( مطالعات اجتماعی شاغل در مقطع متوسطه دوم در استان 5زن و 
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نفر(و  7نفر(، ارشد ) 5لرستان و چهارمحال بختیاری دارای مدارک کارشناسی)

رسی گردید ها برنفر( انجام شده است و بعد از اشباع نظری با دقت مصاحبه ۳دکتری)

. در این های سه پایه استخراج گردیدها و متن کتابها از مصاحبهو مفاهیم و مقوله

 :تحقیق به دو دلیل از روش کیفی استفاده شده است

 اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه در جامعه *

 های مربوط به موضوع مورد مطالعهناشناخته بودن دامنه موضوع وتوالی فعالیت *

ای، چند پارادایمی، چند روشی، تفسیری و کیفی رویکردی میان رشتهپژوهش 

های ها و فرایندگرایانه است که امکان بررسی عمیق و معنی دار را از پدیدهطبیعت

 (۹۹ -100: 1۳۸7کند. )سفیری و همکاران، اجتماعی فراهم می

ن مطالعات توان به عمق معنا و برداشت و فضای ذهنی معلمابر اساس روش کیفی می

های اجتماعی و مفاهیم آموزان با مهارتاجتماعی نسبت به میزان آشنایی دانش

شهروندی پی برد و در واقع به صورت مستقیم و از دیدگاه خود آنان موضوع را بررسی 

توان به صورت عمیق و مستقیم مسأله، ماهیت و کرد. در این صورت است که می

های منطقی و توان راه حلین صورت است که میهای آن را درک کرد و در اویژگی

 .ها را در نظر گرفتعملی برای بهبود و ارتقا آموزش و محتوای کتاب

 

 های تحقیقیافته

استخراجی از های اجتماعی و شهروندی های مهارتمهترین مفاهیم و مؤلفه

تحصیلی شناسی بر اساس پایه معلمان جامعهشناسی و مصاحبه با های جامعهکتاب

 :عبارتند از

 :شناسی یک )پایه دهم(کتاب جامعه

 درک اجتماعی

 های جامعه(ها و هنجار)ارزش آشنایی با قوانین و مقررات

 های اولیه و ثانویهبیان نیاز

 مراقبت از خود

 )هویت فردی و اجتماعی( یابیهویت

 حمایت اجتماعی
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 حل مسائل اجتماعی

 پذیریهمکاری و مسئولیت

 )کنش اجتماعی( تعامالت اجتماعیارتباط و 

های انجام شده در پایه دهم به مباحث بر مبنای بررسی کتاب و همچنین مصاحبه

ها پرداخته شده است. های اجتماعی و شهروندی بیشتر از بقیه پایهمربوط به مهارت

مصادیق عینی و رفتاری در این دو زمینه بیشتر مشهود است و بیشتر با طرح مسائلی 

های اجتماعی و جهان اجتماعی اهمیت بعد رفتاری افراد در زمینه پدیدهچون 

کند و ضمن توجه به های فرد در جامعه را مطرح میخودآگاهی، هویت و پیامد کنش

های فردی بعد اجتماعی شخصیت و بعد فردی شخصیت و احترام به خود و خواسته

های شهروندی و تر بر مؤلفهصزندگی در جامعه. البته نظر معلمان تأکید بیشتر و خا

تر مسائل جامعه آموز به صورت ملموسهای اجتماعی در کتاب است تا دانشمهارت

تر تها کلیت مفاهیم پایه دهم را بیشتر قبول دارند چون راحرا درک کند ولی آن

آموزان مطرح کنند و در قالب کار تیمی و توانند مثال و مصادیق آن را برای دانشمی

ی مفاهیم را پیاده کنند. البته نظر اکثر معلمان این است که این سطح از آگاهی گروه

های اجتماعی برای شهروندان جامعه کافی نیست و باید به بخشی در زمینه مهارت

های شبه واقعی فرصت کسب مهارت و صورت عملیاتی و قرار گرفتن در موقعیت

 .آموزان دادمشارکت را به دانش

 اسی دو )پایه یازدهم(شنکتاب جامعه

 هویت مذهبی و اسالمی

 تعهد و تعلق مذهبی

های انجام شده در پایه یازدهم بیشتر بر مبنای بررسی کتاب و همچنین مصاحبه

مفاهیم نظری مربوط به جهان غرب و مفاهیمی چون رنسانس، سکوالریسم و اومانیسم 

های روندی و مهارتمورد توجه قرار گرفته است و به صورت مشهود به مفاهیم شه

ای انجام شده با معلمان با توجه اجتماعی توجهی نشده است ولی بر اساس مصاحبه

توان مصادیقی از هویت مذهبی و اسالمی به پرداختن به مفاهیم مذهبی و اسالمی می

های دینی و مناسک دینی را برای دانش اموزان مطرح و پایبندی و تعلق به ارزش

 .در این زمینه را از دل مباحث سنگین نظری استخراج نمودنمود و آگاهی بخشی 
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 شناسی سه )پایه دوازدهم(کتاب جامعه

 پذیریانتقاد

 .درک معنای رفتار دیگران

های انجام شده در پایه دوازدهم مفاهیم بر مبنای بررسی کتاب و همچنین مصاحبه

شناسی مطرح گردیده است و تالشی در جهت بیان های جامعهنظری پیرامون نظریه

شناسی صورت های جامعهآموز در قالب نظریهمصادیق عینی و عملی برای دانش

ه شده است که جز حفظ مطلب و نگرفته است و صرفاً به مباحث سنگین نظری بسند

و آموز ارمغانی ندارد. در بخشی از کتاب نیز مفاهیم تاریخی سردرگمی برای دانش

قیل مطرح شده است و تالشی در جهت پیوند مباحث با ثفلسفی به صورت سنگین و 

شناسی صورت نگرفته است و تنها انتقادپذیری و درک معنای رفتار مفاهیم جامعه

عبارتی احترام به نظرات دیگران به عنوان مهارت اجتماعی از طرف دیگران یا به 

 .معلمان مطرح گردیده است

 :هامهترین نکات چالشی استخراجی از مصاحبه

  .یابیبه مبحث دوستعدم توجه 

  .عدم پرداختن به مهارت نه گفتن

  .عدم پرداختن به مبحث جرات ورزی

  .عدم تعریف و تمجید و تقدیر از دیگران

  .آموزان)سنگین و تقیل بودن مفاهیم(بیان مفاهیم انتزاعی و دور از ذهن برای دانش

  .عدم بیان مصادیق عینی، عملی و اجرایی برای شهروندی و مهارت اجتماعی

شهروندی و تأکید بر جنبه های تئوری و نظری و عدم توجه به بعد رفتاری و مهارتی 

  .های اجتماعیمهارت

  .آموزانشناسی با فلسفه و دشوار کردن مفاهیم برای دانشمعهآمیختگی مباحث جا

  .آرمان گرایی

  .بیان نکات منفی برای فرهنگ غرب و عدم توجه کافی به نکات مثبت فرهنگ غرب

شــناســی پایه دهم بیشــتر از ســایر به طور کلی در دوره متوســطه دوم، کتاب جامعه

شهرکتب مفاهیم و مؤلفه ست. به های مهارت اجتماعی و  وندی را مد نظر قرار داده ا

تاب چالشطور کلی در ک ماعی  هارتهای علوم اجت یادی در آموزش م های های ز
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ها و بازنگری کتب درسـی اجتماعی و تربیت شــهروندی وجود دارد که با بررســی آن

شهروندی را فراهم نمود و توان زمینه آموزش مؤثر مهارتمی های اجتماعی و تربیت 

  .ت شهروندانی فعال و مشارکت جو را فراهم نمودزمینه تربی

 

 گیریبحث و نتیجه

برای داشتن ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران الزم است که ابتدا اصول برقراری 

های خود دست ارتباط با دیگران را یاد بگیریم تا بتوانیم از این طریق هم به خواسته

های آموزش فراگیر نهاد کنیم. یکی از راههای دیگران را فراهم پیدا کنیم و هم نیاز

شناسی است. زیرا از طریق های درسی خصوصاً درس جامعهآموزش و پرورش و کتاب

های زیستن در جامعه را باید آموزش بدهیم تا ها و شیوهشناسی مهارتدرس جامعه

باید به آموزان ها به همگونی و اتحاد برسند. دانشها و احترام به آنبا وجود تفاوت

وظایف و حقوق خود آشنا شوند تا هم از لحاظ فردی زندگی سالم و موفقی داشته 

شناسی باید باشند هم اینکه به سعادتمندی و پویایی جامعه کمک کنند. درس جامعه

آموزان تصوری از جامعه خود و جامعه جهانی بدهد بتواند از طریق محتوا به دانش

اش را در به عنوان شهروند موقعیت خود و جامعه تا بتوانند )هویت ملی و جهانی(

سطح ملی و فراملی درک کنند و بر اساس آن به تحلیل جامعه و شرایط موجود 

آموزان ما نیاز دارند برای زیستن به عنوان یک شهروند قرن بیست زیرا دانش بپردازند.

اخیر با های گری داشته باشند. در سالو یکمی، ذهن کنجکاو، پرسشگر و تحلیل

شناسی و گسترش دامنه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در انتقال مفاهیم جامعه

تر به این اهداف و مقاصد تر و راحتتوان سریعآموزان از کشور و دنیا میاطالعات دانش

ای توسعه یافته های جهانی برای رسیدن به جامعهدست یافت و در جهت استاندارد

 .گام برداشت

هایی که در پیشینه نظری به آن اشاره ایسه نتایج این پژوهش با سیر پژوهشدر مق

مفاهیمی چون مشارکت، درک معنای رفتار دیگران، همکاری و  ،شده است

ولی  ،خوردپذیری به صورت مشترک به چشم میپذیری، تفکر انتقادی و نقدمسئولیت

های خود، کردن ارزش ها مفاهیمی چون شفافدر این پژوهش بر خالف سایر پژوهش

دلبستگی به خانواده و دوستان، منافع عمومی، مشارکت در امور سیاسی و فرهنگی و 
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یابی و اقتصادی موردتوجه قرار نگرفته است و در مقابل در این پژوهش مفاهیم هویت

 .تعلقات مذهبی بیشتر مد نظر قرار گرفته است

های های انجام شده با معلمان متوسطه دوم و محتوای کتاباساس مصاحبه بر

های اجتماعی و مشخص گردید که هنوز آموزش مهارتشناسی متوسطه دوم جامعه

شناسی به صورت مطلوبی محقق نشده است بالطبع تربیت شهروندی در درس جامعه

پذیر، فرایند آموزش مسئولیتجو و و الزم است برای تربیت شهروندانی مشارکت

شناسی را به صورت جدی مورد توجه قرار بدهیم. های اجتماعی در درس جامعهمهارت

ها الزم است با بررسی و بازنگری محتوای کتاب به عنوان اولین راهکار در گام اول

آموزان آموزش داده شود و در کنار حوزه های عینی بیشتری به دانشها و مهارتمؤلفه

آموزان با به تقویت حوزه مهارتی و رفتاری دانشبه عنوان دومین راهکار ناختی ش

دوری از مفاهیم انتزاعی و با کمک مصادیق ملموس و اجرایی پرداخت. در این مرحله 

الزم است که از تجربیات معلمان و کارشناسان علوم اجتماعی نیز بهره گرفت تا بر 

شناسی بهترین متخصصین حوزه جامعه های معلمان وها و نگرشاساس دغدغه

های آموزشی ها و دورهاصالحات و تغییرات اعمال گردد و همچنین با برگزاری کارگاه

گیری از های جدید تدریس با بهرهو توجیهی برای دبیران زمینه استفاده از شیوه

د ها فراهم شود تا سرعت و سهولت بیشتری در امر یادگیری صورت گیرآخرین فناوری

آموزان همگام با معلم با انگیزه بیشتری امر آموزش را دنبال کنند. و هم اینکه دانش

ریزی علمی و کارشناسانه در جهت توجه جدی البته تحقق این مسأله مستلزم برنامه

شناسی در سه دوره به علوم انسانی و خصوصاً دروس مطالعات اجتماعی و جامعه

موزش است که پیامد آن آکانات جدید در امر ن مدارس به امتحصیلی و مجهز نمود

جو و خالق است که در جهت توسعه اجتماعی و فرهنگی تربیت شهروندانی مشارکت

 دارند.می جامعه قدم بر
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